
 
 
 

P R I J A V N I C A 
 

za sodelovanje na brezplačni delavnici programiranja Hour of Code 
 
Ime in priimek otroka: __________________________________________________  
 
Letnica rojstva:________________________________________________________ 
 
Šola, ki jo obiskuje: ____________________________________________________  
 
Ime in priimek starša/skrbnika:____________________________________________ 
 
E-naslov in GSM:_______________________________________________________ 
 
Datum izvedbe delavnice: sobota, 12. oktober 2019 
 
Prijavljam se za udeležbo v naslednjem terminu (obkroži tisti termin, ki ti najbolj ustreza):  

a) Od 10:00 do 11:00 ure 
b) Od 11:30 do 12:30 ure 
c) Od 13:00 do 14:00 ure 
d) Od 14:30 do 15:30 ure 

 
V primeru, da bi moj želeni termin bil že zaseden, se bom delavnice udeležil-a v terminu, ki je 
še prost (obkroži) 
 
DA       NE 
 
Lokacija izvedbe delavnice: prostori Digital School, Stegne 33 (HUB 33), Ljubljana 
 
 

NADALJEVANJE PRIJAVNICE IZPOLNIJO TVOJI STARŠI 
 
Spodaj podpisani _____________________________________ (ime in priimek starša/skrbnika otroka 
– napišite čitljivo) svojim podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki točni.  
 
S svojim podpisom DOVOLIM – NE DOVOLIM (obkrožite) fotografiranje in snemanje zgoraj navedenega 
otroka v času izvedbe delavnice, ter uporabo teh posnetkov/fotografij za namen uresničitve programa 
(objava na spletnih straneh organizatorja MZPM Ljubljana in izvajalca delavnice Digital School ter v  
promocijske namene organizatorja in izvajalca).  
 
S svojim podpisom DOVOLIM – NE DOVOLIM (obkrožite), da po izvedbi delavnice Hour of Code, moj 
otrok domov odide sam, oziroma v spremstvu __________________________ (napišite ime in priimek 
osebe, ki bo prevzela vašega otroka, v primeru če to ne bosta starša/skrbnika). 
 
Podpis:______________________________________________________________  
  
Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, vas obveščamo, da se bodo posredovani podatki 
uporabili izključno za izvedbo brezplačne delavnice Hour of Code, ter se bodo, ko konca leta 2019, 
shranili na strežniku Mestne ZPM Ljubljana. Vaši posredovani podatki se ne bodo uporabili v namene 
raziskav. 
 
Vsekakor pa vas vabimo, da se pridružite našim uporabnikom ter nam dovolite, da vaše podatke 
shranimo v našo adremo podpornikov. Našim podpornikom mesečno pošiljamo novice izvedenih 
dogodkov, skupaj z napovednikom za dogodke, ki so pred nami v tekočem mesecu. Na ta način ste 
pravočasno obveščeni o naših programih in projektih, kamor se lahko vključijo vaši otroci (delavnice, 
tabori,…) ali pa tudi vi (brezplačne delavnice in predavanja za starše). 
Vaše podatke ne uporabljamo v namene raziskav, le za obveščanje o novicah in dogodkih. 
 
S svojim podpisom dovolim Mestni ZPM Ljubljana, da mi pošilja mesečni novičnik, in sicer do preklica. 
Preklic lahko naredim vedno, in sicer tako na da naslov: info@mzpm-ljubljana.si pošljem mail za preklic. 
 
 
Kraj in datum:_________________________      Podpis:_____________________________________ 
 
  


