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PRIJAVNICA NA PROSTOVOLJNO DELO/ŠTUDIJSKI OBISK 

 

Osebni podatki 

Ime in priimek  

Naslov stalnega prebivališča  

Poštna št. in kraj  

Tel. št. na kateri 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 in pripišite) 

 DIJAK (šola, letnik)  

 ŠTUDENT  (fakulteta, letnik)  

 ZAPOSLEN (kje, izobrazba)  

 BREZPOSELN (izobrazba)  

 UPOKOJENEC  

 DRUGO  

 

Prijavljam se na (ustrezno označite) 

 PROSTOVOLJNO DELO 

 ŠTUDIJSKI OBISK 

 ODGOVORNI TURIZEM 

Program prostovoljnega dela  

Datum začetka in konca prostovoljnega dela  

Tip nastanitve  

 

Ostali podatki 

Zdravje (posebnosti, alergije …)  

Prehrana (dieta, vegetarijanstvo …)  

Znanje tujih jezikov (vpišite jezike)  

Velikost majice (S/M/L/XL/XXL)  
*V ceno prijavnine sta vključeni dve majici – uniforma v času 

prostovoljnega dela/študijskega obiska.  
 

Naročam dodatne majice (vpišite število) 
*Vsaka dodatna majica stane 10,00 € z vključeno poštnino. Če 

želite naročiti dodatne majice, vpišite število.  
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Vprašalnik 

 

1. Zakaj ste se odločili za naš program in kaj pričakujete od vašega potovanja v Gambijo? 

 

 

2. Ker bi vas radi spoznali še malce bolje, vas prosimo, da v krajšem sestavku opišete sebe. Kdo ste, kaj radi 

počnete, na kaj ste ponosni, kaj kaže na vašo samostojnost.  

 

 

3. Zaupajte pa nam tudi, zakaj želite biti del našega programa, zakaj ste izbrali ravno nas in zakaj ste 

primeren prostovoljec/-ka v našem programu? 

 

 

4. Kaj pričakujete od organizacije, ki vam ponuja izbrani program? 

 

 

5. Za katere osebne lastnosti mislite, da bi vam pri delu koristile in katere bi vas utegnile ovirati? 

 

 

6. Mislite, da lahko spremenite svet? Zakaj ne/da? 

 

 

7. Kateri so trije glavni projekti Društva Za Otroke Sveta? 

 

8. Ali ste organizaciji pripravljeni pomagati pri zbiranju donacij za dolgoročni projekt izgradnje karierno-

izobraževalnega centra? Zakaj ne/da? 

 

9. Kje se v naši organizaciji vidite po zaključku vašega obiska v Gambiji? 
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Pogoji sodelovanja in dovoljenja (ustrezno označite) 

 

Seznanjen/-a sem, da moram vse obveznosti (letalski prevoz, obvezna/priporočena cepljenja in nakup 

zdravil-antimalarikov, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, prevoz z in na letališče v Evropi) 

poravnati sam pred odhodom. 

 

Seznanjen/-a sem, da moram sam poravnati vse svoje stroške v Gambiji (paket potovanja, večerja, 

izvedba organiziranih prostočasnih aktivnosti, izleti, pijača na lokaciji nastanitve in izletih, strošek 

podaljšanja vizuma po enem mesecu bivanja, voda, drugi prevozi, drugi stroški (spominki, tečaji …)?  

 Seznanjen/-a sem z etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva. 

 Seznanjen/-a sem z načeli, vizijo in vrednotami Društva Za Otroke Sveta. 

 Seznanjen/-a sem s potekom prostovoljnega dela v Gambiji. 

 Seznanjen/-a sem z vsemi splošnimi informacijami o Gambiji. 

 
Seznanjen/-a sem, da moram v času prostovoljnega dela/študijskega obiska nositi uniformo društva, ki je 

zelena majica.  

 
Dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o prostovoljstvu, botrstvu in 

drugih aktivnostih društva Za Otroke Sveta. 

 Ne želim prejemati nobenih obvestil in informacij. 

 

Dovoljujem, da fotografije, ki bodo nastale med opravljanjem prostovoljnega dela/študijskega obiska v 

Gambiji, na katerih sem jaz, uporabite v skladu z načeli društva na vaših družbenih omrežjih in spletnih 

straneh. 

 

S podpisom izjavljam in se zavezujem: 

 da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-a 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 prejete pisne potrditve o sprejemu v ekipo prostovoljcev poravnal/-a prijavnino 

na TRR Društva Za Otroke Sveta. 

 

Prijavnina znaša 100,00 EUR in je akontacija za rezervacijo vašega mesta za izbran program. Preostanek stroška 

izbranega programa poravnate ob prihodu v Gambijo.  

 

Po prejemu plačila prijavnine je rezervacija potrjena. V primeru kasnejše odpovedi prostovoljnega 

dela/študijskega obiska/obiska varovanca, prijavnine ne vračamo! Strošek nastanitve mora biti v celoti poravnan 

en dan po prihodu v Gambijo. Ponudniki nastanitve v Gambiji v primeru predčasnega odhoda ne vračajo 

denarja za predhodno rezervirano in plačano nastanitev. Vsi programi prostovoljnega dela se izvajajo v 

sodelovanju z lokalnimi partnerji v Gambiji.  

 

Zavezujemo  se,  da  bomo  zbrane  osebne  podatke  varovali   v  skladu  z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR) in jih ne bomo posredovali tretjim osebam! 

 

 

 Kraj in datum:   Lastnoročni podpis prostovoljca: 
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