Poletni tabor inovativnih tehnologij 2020

17.–21. avgust 2020

IZJAVA
o seznanjenosti s pravili in splošnimi pogoji Poletnega
tabora inovativnih tehnologij
Spodaj podpisani/a __________________________________________ (ime in priimek polnoletne/ga
udeleženca/ke oz. starša/zakonitega skrbnika mladoletne/ga udeleženca/ke tabora) sem seznanjen/a z
navodili ter pogoji za udeležbo ________________________________________ (ime in priimek udeleženca/ke
tabora, v nadaljevanju udeleženec) na Poletnem taboru inovativnih tehnologij, v organizaciji Fakultete za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju organizator).
1. člen
Udeležba na Poletnem taboru inovativnih tehnologij, ki bo potekal od 17. do 21. avgusta 2020 na Fakulteti
za elektrotehniko v Ljubljani, je prostovoljna. Udeleženci oz. njihovi starši ali zakoniti skrbniki v celoti
prevzemajo odgovornost za spoštovanje in upoštevanje pravil organizatorja tabora.
2. člen
Prijava na Poletni tabor inovativnih tehnologij je veljavna z vplačanim prispevkom za udeležbo na TRR SI56
0110 0603 0708 671, odprt pri UJP; imetnik računa je Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Kot potrdilo o plačanem prispevku velja original račun, prejet na naslov,
naveden v prijavnici.
Višina vplačanega prispevka za udeležbo na taboru zagotavlja delno kritje naslednjih stroškov:

Udeležba na izbrani delavnici tabora in materialni stroški
Malica in kosilo PON–PET
Osnovno nezgodno zavarovanje za čas trajanja tabora
Prispevek za udeležbo




105 €

3. člen
S podpisom izjave potrjujem, da je udeleženec tabora seznanjen, da mora upoštevati navodila vodje in
mentorjev tabora ter navodila o varnosti pri delu in požarne varnosti, ki bodo udeležencem predstavljena
ob začetku tabora. V primeru kršenja pravil na taboru si organizator pridržuje pravico udeležencu/ki
onemogočiti nadaljnjo udeležbo na taboru. Organizator bo o kršitvah obvestil starše oz. zakonite skrbnike
mladoletnega udeleženca, ki so takoj dolžni priti po udeleženca.
4. člen
S podpisom izjave se strinjam:
Udeleženec tabora se bo na poletni tabor na Fakulteto za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana vozil
vsak dan. Po končanem rednem delu programa/zaključku delavnic, tj. ob 15.00, se bo vračal domov sam
oz. bodo za to poskrbeli starši oz. zakoniti skrbniki.
5. člen
V primeru nezgode udeleženca organizator o tem takoj obvesti starše in po potrebi pristojno reševalno
enoto (112). V primeru poškodbe udeleženca po lastni krivdi se podpisnik izjave odpoveduje vsakršnim
tožbam zoper organizatorja tabora.
6. člen
V primeru morebitne odsotnosti udeleženca z aktivnosti tabora v času trajanja tabora mora podpisnik te
izjave o tem en dan prej ustno in pisno po elektronski pošti obvestiti organizatorja tabora.
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7. člen
V primeru upravičene odpovedi udeležbe na taboru (zaradi bolezni ali drugih nujnih razlogov), ki jo starši
udeleženca oz. zakoniti skrbnik pisno javi organizatorju 8 delovnih dni pred začetkom tabora, organizator
povrne celoten znesek vplačanega prispevka. V primeru, da udeleženec iz upravičenih razlogov odpove
udeležbo na taboru manj kot 8 delovnih dni pred začetkom tabora oz. v času njegovega izvajanja,
organizator povrne ustrezen delež vplačanega prispevka za stroške, ki niso nastali.
8. člen
Organizator ne odgovarja za delovanje izdelkov, ki jih udeleženci po zaključenem taboru odnesejo domov.
9. člen
S podpisom izjave se zavezujem, da bom namerne poškodbe materiala in/ali opreme v celoti plačal
organizatorju, če bo za nastalo škodo kriv udeleženec tabora.
10. člen
S podpisom izjave se strinjam oz. ne strinjam (ustrezno označite), da se podatki o udeležencu in
podpisniku/ci izjave, ki jih je organizator pridobil v prijavnici, uporabljajo izključno:
za namene organizacije, izvedbe in analize izvedenega tabora,
za objavo rezultatov (poročilo o delu na taboru) ter
za nadaljnje obveščanje o taborih in drugih aktivnostih organizatorja.

□ Se strinjam
□ Se strinjam
□ Se strinjam

□ Se ne strinjam
□ Se ne strinjam
□ Se ne strinjam

11. člen
S podpisom izjave se strinjam (ustrezno označite), da lahko organizator vse multimedijske vsebine
(fotografije, videe), kjer so vidni udeleženci poletnega tabora, in izdelke, ki bodo nastali v času trajanja
tabora, uporablja in objavlja za namene poročanja in lastne promocijske aktivnosti ter da na voljo za
uporabo vsem udeležencem tabora kot spominsko gradivo.
□ Se strinjam

□ Se ne strinjam

12. člen
S podpisom izjave dovoljujem (ustrezno označite), da udeleženec tabora odgovarja na morebitna vprašanja
novinarjev, ki bodo prisotni na fakulteti v času tabora, in dovoljujem fotografiranje za objavo v medijih.
□ Se strinjam

□ Se ne strinjam

13. člen
Do osebnih podatkov, ki jih je organizator pridobil v prijavnici, bo dostopala le Služba za komuniciranje organizatorja
ter tiste strokovne službe ter odgovorne osebe organizatorja, ki podatke potrebujejo za svoje delo za namen, za
katerega ste podali privolitev. Osebni podatki ne bodo posredovani v tretje države. Osebne podatke bomo hranili do
5 let oziroma do vašega preklica privolitve, po tem času pa jih bomo uničili skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo
osebnih podatkov ter ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Obveščamo vas, da lahko kadarkoli zahtevate
dostop do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, njihov popravek ali izbris ali omejite njihovo obdelavo, obdelavi
ugovarjate in ugovarjate morebitni prenosljivosti podatkov. Privolitev lahko prekličete na naslovu
poletnitaborFE@fe.uni-lj.si. Obveščamo vas, da preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi
privolitve, ki ste jo podali pred njenim preklicem. Če menite, da organizator z obdelavo vaših osebnih podatkov krši
določila GDPR ali drugo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu,
v državi članici, v kateri imate stalno prebivališče, ali v državi članici, v kateri imate kraj dela, ali v državi članici, v
kateri je domnevno prišlo do kršitve.

V _____________________, ___________ 2020
Podpis
(starša/zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca)
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