Društvo Za Otroke Sveta
Klanc 89, SI-3204 Dobrna
www.potujkotprostovoljec.si
info@potujkotprostovoljec.si

PRIJAVNICA NA PROSTOVOLJNO DELO / OBISK VAROVANCA V GAMBIJI

Osebni podatki:
Ime in priimek:
Naslov stalnega prebivališča:
Poštna št. in kraj:
Telefon, kjer sem dosegljiv/a:
E-naslov:
Datum in kraj rojstva:
Državljanstvo:
Št. potnega lista / veljavnost do:

/

Tel. št. sorodnika za nujne primere in razmerje do osebe (obvezno):

Status (ustrezno označite):
 DIJAK (šola, letnik)
 ŠTUDENT (fakulteta, letnik)
 ZAPOSLEN (kje, izobrazba)
 BREZPOSELN (izobrazba)

_

 UPOKOJENEC
 DRUGO:

__

Prijavljam se na (ustrezno označite):
 PROSTOVOLJNO DELO
 OBISK VAROVANCA IN PROSTOVOLJNO DELO

Datum začetka in konca prostovoljnega dela / obiska varovanca:

www.potujkotprostovoljec.si,
www.facebook.com/ZaOtrokeSveta, www.facebook.com/PotujKotProstovoljec

Dodatna vprašanja:
Kakšno je Vaše zdravstveno stanje (posebnosti, morebitne alergije,…)?

Kakšna je Vaša vsakodnevna prehrana (dieta, vegetarijanstvo,…)?

Znanje tujih jezikov:

Ali ste seznanjeni, da morate vse obveznosti (letalski prevoz, prevoz do letališča,
vizum, stroški nastanitve, obvezna / priporočena cepljenja, zdravstveno
zavarovanje, nezgodno zavarovanje) poravnati sami pred odhodom?
 DA

 NE

Ali ste seznanjeni, da morate poravnati vse svoje stroške v Gambiji (prevoz iz
letališča, prevoz do / iz lokacije opravljanja prostovoljnega dela, stroške prehrane,
fakultativni izleti in ostali nastali stroški)?
 DA

 NE

Ali ste seznanjeni (ustrezno označite):
- z etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva:

 DA

 NE

- z načeli društva Za Otroke Sveta:

 DA

 NE

- s potekom prostovoljnega dela v Gambiji:

 DA

 NE

- z vsemi splošnimi informacijami o Gambiji:

 DA

 NE

www.potujkotprostovoljec.si,
www.facebook.com/ZaOtrokeSveta, www.facebook.com/PotujKotProstovoljec

Seznanjeni ste, da imamo v času opravljanja prostovoljnega dela vsi enake majice.
Prosimo, ustrezno označite kakšno velikost majice želite, da naročimo za vas (s
plačilom prijavnine vam pripadata 2 majici).
S

M

L

 XL

 XXL

Ali želite naročiti dodatne majice (cena ene majice je 10 EUR s poštnino)?
 DA koliko:
 NE
Ali se strinjate, da fotografije na katerih ste Vi, med opravljanjem prostovoljnega
dela / obiska varovanca v Gambiji, uporabimo v skladu z načeli društva na naših
družbenih omrežjih in spletnih straneh?
 DA

 NE

Kako oz. kje ste izvedeli za nas?

Kraj in datum:

Lastnoročni podpis prostovoljca:

S podpisom izjavljam in se zavezujem:
- da so vsi podatki, ki sem jih navedel/la v prijavnici resnični, točni in popolni;
- da nikoli nisem bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost;
- da bom v roku 8 dni od poslane prijave poravnal/a prijavnino na TRR društva
Za Otroke Sveta.
Prijavnina znaša 100,00 EUR (v prijavnino so všteta vsa srečanja, prigrizki in
napitki na srečanjih, pisno potrdilo o prijavi na študijski obisk, pisno potrdilo
o opravljenem delu na lokaciji, dve majici, kateri sta v času prostovoljnega
dela uradna uniforma prostovoljcev, akontacija za namestitev, spremstvo in
vodenje v Gambiji, drugi stroški, ki nastanejo z organizacijo prostovoljnega
dela).
Šele ko se prijavnina poravnana, pomeni da je rezervacija potrjena. V
primeru, da si prostovoljec/boter kasneje premisli in se ne namerava udeležiti
prostovoljnega dela/obiska varovanca v Gambiji, prijavnine ne vračamo!
Nastanitev mora biti v celoti poravnana 1 DAN po prihodu v Gambijo.
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-mailu:

info@potujkotprostovoljec.si
Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne podatke varovali v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo posredovali tretjim
osebam!

