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Za prijavo na Let's Have Fun – Zabavne jezikovne počitnice izpolnite spodnje podatke in nam jo 
pošljite na elektronski naslov: zabavne.pocitnice@gmail.com ali na info@procomm.si ali na naslov 
Pro Comm d.o.o. Podvin 24, 3310 Žalec 

Podatki o otroku 

Ime in priimek: ____________________________________________________________________ 

Rojstni datum: ____________________________________________________________________ 

Naslov (ulica, št. ulice, poštna št., kraj): 
________________________________________________________________________________ 

Zdravstvene posebnosti: _____________________________________________________________ 

Prehranske posebnosti: _____________________________________________________________  

 

Podatki o starših ali skrbnikih 

Ime in priimek matere: ______________________________________________________________ 

Ime in priimek očeta: ________________________________________________________________ 

Telefonska številka matere: ___________________________________________________________ 

Telefonska številka očeta: _____________________________________________________________ 

Ime, priimek in naslov plačnika (ulica, št. ulice, poštna št., kraj): 
__________________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov plačnika: ___________________________________________________________ 

Cena petdnevnega programa znaša 125€/otroka. Plačilo programa se izvede na račun Pro Comm 
d.o.o., Podvin 24, 3310 Žalec, št. poslovnega računa: SI56 6100 0001 2418 966. Pri plačilu navedite 
namen: Ime in priimek otroka. Po prejemu plačila boste na naveden elektronski naslov prejeli račun. 

Na naslednji strani, prosimo, označite, da se strinjate s pogoji prijave in da ste seznanjeni z 
varovanjem vaših in otrokovih osebnih podatkov. 
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Potrjujem udeležbo svojega otroka (ime in priimek): ______________________________________na 
počitniškem programu Let's Have Fun - Zabavne jezikovne počitnice. Strinjam se s splošnimi pogoji udeležbe 
otroka  v programu Let's Have Fun - Zabavne jezikovne počitnice, s prejemanjem obvestil o programu in 
računov preko elektronske pošte. Potrjujem, da sem seznanjen z Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je 
objavljena na www.procomm.si  

 

Strinjam se, da Pro Comm d.o.o. uporablja zgoraj navedene osebne podatke izključno za namen prijave otroka 
na počitniški program Let's Have Fun - Zabavne jezikovne počitnice in plačila programa. Pro Comm d.o.o. zbira, 
obdeluje in hrani osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

Strinjam se, da Pro Comm d.o.o. uporablja podatke za elektronsko obveščanje o ponudbah in storitvah 
prihodnjih počitniških programov. Pro Comm d.o.o. zbira, obdeluje in hrani osebne podatke v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

 

Let's Have Fun - Zabavne jezikovne počitnice – SPLOŠNI POGOJI 

Pro Comm d.o.o.  organizira počitniški program Let's Have Fun - Zabavne jezikovne počitnice za otroke od 
starosti  7 do 14 let. Program je objavljen na www.procomm.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest preko 
preko poslane prijavnice, ki je objavljena na www.procomm.si na elektronski naslov: 
zabavne.pocitnice@gmail.com na info@procomm.si . 

Starši otroke prijavijo v okviru razpisanih prostih kapacitet. Starši otroke pripeljejo na dogovorjeno lokacijo, to 
je Savinja 2000, Ločica ob Savinji, Polzela, v dogovorjenem jutranjem terminu in jih odpeljejo v dogovorjenem 
popoldanskem terminu. Podroben program starši prejmejo ob prijavi otroka na počitniški program. Udeleženi 
otroci so v času bivanja nezgodno zavarovani. 

 

 

Ime in priimek starša ali skrbnika: ________________________________ 

Podpis starša ali skrbnika: ______________________________________     

 


