
 
PRIJAVNICA ZA POČITNIŠKE DNI S KONJI 

 
TERMIN: _________________________________ 

 

IME,  PRIIMEK OTROKA_______________________________IN STAROST  ________ 

IME IN PRIIMEK STARŠA ___________________________________________________ 

NASLOV __________________________________________________________________ 

GSM IN E-NASLOV STARŠEV _________________________________________________ 

MOREBITNE POSEBNOSTI OTROKA (glede hrane, pijače, zdravil, alergij, ipd): 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PRIJAVNINA za počitnice s konji znaša ________ EUR in vključuje 
 

• Aktivno varstvo med počitnicami 

• 3 spremljevalce  

• Jahanje in druge aktivnosti s konji 

• Malico, kosilo, sokove in vodo 

• Vso opremo za aktivnosti in konjske igre 

• Varnostno čelado 
 
Otrok naj ima s seboj dolge in kratke hlače ter zaprto obutev.  Priporočamo tudi zaščito pred 
klopi in komarji ter zaščito pred soncem (krema za sončenje, pokrivalo). Počitniški dan s konji 
traja od 8.00 do 16.00. Če otrok nenapovedano ostane v Konjeniškem klubu Grič po 
predvideni uri odhoda, se vsaka dodatna ura zaračuna 20 EUR.     
 
Prijave z vsemi podatki lahko pošljete na info@jahanje-ljubljana.si ali jo oddate v 
Konjeniškem klubu Grič. Za več informacij lahko pokličite na 051 610 511 (Urška).  
Prijava je potrjena po plačilu prijavnine, vsaj 7 dni pred predvidenim terminom počitnic.  
Če je prijavnina poravnana pravočasno in se otrok iz karkšnegakoli razloga programa ne 
udeleži, organizator zadrži 50% prijavnine kot odpovedne stroške. Vsi ostali pogoji udeležbe 
na počitnicah v skladu s splošnimi pogoji Počitnic s konji v KK Grič (priloga). 
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Dovoljenje za uporabo fotografij in video materiala 

Dovoljujem, da se slike mojega otroka, ki jih Konjeniški klub Grič posname v času počitnic s konji,  
 
SMEJO                                                    NE SMEJO    
(obkrožite ustrezen odgovor) 

objavljati v promocijske namene Konjeniškega kluba Grič brez omejitev.  

 
SOGLAŠAM 

  

da  Konjeniški klub Grič, Grič 32, 1000 Ljubljana zbira in uporablja moje in otrokove osebne podatke 
za potrebe organizacije in izvajanja programa.  

  

da sem seznanjen/a, da se zgoraj navedeni osebni podatki lahko uporabljajo za namene 
avtomatiziranih ter neavtomatiziranih obdelav Konjeniškega kluba Grič, Grič 32, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju KK Grič). KK Grič bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, skladno z 
zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05). KK Grič se zavezuje, da 
osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve 
posameznika, razen če bo to potrebno zaradi izvedbe programa. Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem 
trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način, kot sem privolitev podal/a. 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 
pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Seznanjen/a sem, da so mi 
podrobnejše informacije o tem, kako KK Grič ravna z osebnimi podatki na voljo na povezavi www.ris-
dr.si. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem. 

  

da sem seznanjen s splošnimi pogoji 

Organizator vseh programov je Konjeniški klub Grič, Grič 32, 1000 Ljubljana. Sodelujoči v vseh 
programih Konjeniškega kluba Grič (v nadaljevanju KK Grič), ki jih le ta organizira ali izvaja soglašajo, 
da organizator/izvajalec programa kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko 
zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni 
list RS št. 86/2004). Organizator/izvajalec programa vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi programa 
pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
Organizator/izvajalec programa sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati 
izključno za namene, za katere so bili pridobljeni in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali 
pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe programa. Organizator/izvajalec programa 
posreduje osebne podatke gostov zgolj v namen obveščanja, če je to potrebno zaradi izvede 
programa.  

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacija 
dobite na: info@jahanje-ljubljana.si 

 

 

DATUM IN PODPIS: ________________________________________________________ 
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