
Soglasje za udeležbo na dogodku PREVIDNO V GOZDU

Spodaj podpisani starš oz. skrbnik __________________________ soglašam z udeležbo otroka
_________________________, rojenega dne _________________, na dogodku PREVIDNO V GOZDU 2022. 

Organizator dogodka je Zveza slovenske podeželske mladine, Celovška cesta 43, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
organizator) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju so-organizator) in
predavatelji ter inštruktorji iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. 

Varstvo osebnih podatkov
S prijavo starš oz. zakoniti zastopnik podaja izrecno privolitev, da organizator osebne podatke udeleženca
obdeluje in jih posreduje so-organizatorju ter izvajalcem dogodka za namen izvedbe dogodka.        
Sodelujoči je seznanjen, da lahko v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov kadarkoli zahteva
vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in/ali izbris navedenih osebnih podatkov ter prekliče
privolitev za uporabo osebnih podatkov z zahtevo poslano na elektronski naslov: info@zspm.si.    
Organizatorji se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru tega dogodka, varovali v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen povezanim osebam ali
pogodbenim obdelovalcem.    

Soglasje za zajem in uporabo fotografij, posnetkov
Izrecno soglašam in pooblaščam ZSPM, da lahko fotografira ali posname film, televizijske programe manjših
razsežnosti, spletne oddaje ali druge vrste medijskih produkcij, ki zajemajo ime, glas in/ali sliko (v nadaljevanju
»materiali«) udeleženca.
ZSPM dajem avtorske pravice za materiale in ga pooblaščam za uporabo, ponovno uporabo, kopiranje, objavljanje,
prikazovanje, razstavljanje, reprodukcijo, licenco tretjim osebam in distribucijo gradiv v kakršnem koli
izobraževalnem ali promocijskem gradivu ali drugih oblikah medijev, ki lahko vključujejo kataloge, članke, revije,
brošure, spletne strani ali elektronske ali druge publikacije, ne da bi me o tem obvestili. Prav tako se strinjam, da
ZSPM lahko udeleženca identificira po imenu in drugih identifikacijskih podatkih, kot so letnik dogodka, datum
dogodka, domače mesto itd., razen, če ni drugače zahtevano.

S podpisom spodaj dajem ZSPM dovoljenje za uporabo fotografije/video posnetkov, vključno z vsemi avdio
posnetki v vseh publikacijah za ZSPM, vključno z vsemi prikazi na spletnem mestu, brez plačila ali kakršnega koli
drugega nadomestila. S tem pooblaščam ZSPM za urejanje, spreminjanje, kopiranje, razstavljanje, objavljanje,
prikazovanje ali razpošiljanje vseh slik, pridobljenih med ali v povezavi z aktivnostmi.

Izrecno se odpovem:
i) pravici do pregleda ali odobritve končnega izdelka, vključno s pisno ali elektronsko kopijo, v katerem se prikaže
slika;
ii) kakršno koli pravico do avtorskih pravic ali licenčnega ali drugega nadomestila, ki je povezana z uporabo slik;
iii) vsaki pravici zahtevati odstranitev katere koli slike.



Izključitev odgovornosti organizatorja
Seznanjen sem, da bo delavnica ali njen del potekal na terenu, t.j. v okolju ki že po naravi stvari ne more biti
kontrolirano s strani organizatorja ali so-organizatorja oziroma njunih pogodbenih partnerjev.  
Starš oz. zakoniti zastopnik in udeleženec se strinjata in sprejemata, da dejavnosti vsebujejo določeno stopnjo
tveganja. To vključuje vendar ni omejeno na naslednje: (i) bolečine v mišicah, utrujenost, (ii) izčrpanost, (iii) togost
sklepov in mišic,(iv) trganje ali napenjanje mišic, vezi, tkiva, (v) zlomi, (vi) zvini, (vii) izpahi, (viii) stik s strupenimi
rastlinami; (ix) nesreče, ki vključujejo, vendar niso omejene na delo z motorno žago; (x) hude telesne poškodbe, ki
imajo kot posledico lahko trajno paralizo in/ali smrt zaradi lastne krivde ali krivde drugih udeležencev,
pogodbenih strank ali tretjih oseb ali zaradi nepravilne uporabe opreme.

Udeleženci potrjujejo, da na dogodku sodelujejo na lastno odgovornost.

Kraj in datum:
 

Podpis udeleženca/ke:

Podpis starša oz. skrbnika:


