DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE GORNJA RADGONA
Maistrov trg 2, poštni predal 13
9250 GORNJA RADGONA
e-mail: dpm.radgona@gmail.com
Predsednik društva: 041 66 22 35 Sekretarka društva: 031 666 065 Tajnica društva: 051 367 773

PRIJAVNICA
ZA PROSTOVOLJCE NA LETOVANJU V BAŠKI 2019
BAŠKA

od 1. julija 2019 do 11. julija 2019
PRIJAVLJAM SE ZA (Obkroži):
1.

VZGOJITELJA-SPREMLJEVALCA OTROK IN MLADOSTNIKOV

2.

ŠPORTNO-DRUŽABNEGA ANIMATORJA OTROK

3.

OSTALO (PEDAGOŠKI VODJA, ZDRAVNIK, MEDICINSKA SESTRA)

OSEBNI PODATKI
IME in PRIIMEK: ____________________________________________________________________
EMŠO: _________________________________ KRAJ ROJSTVA: _________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
STALNO PREBIVALIŠČE (naslov, poštna številka, pošta):
_____________________________________________________________________________
ZAČASNO PREBIVALIŠČE (naslov, poštna številka, pošta - izpolnite, če želite prejemati pošto na ta naslov):
______________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________
E-pošta

: ___________________________ @ _________________________

ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA:
(s katerim boste prestopili mejo)

osebna izkaznica: ………………………………………………
potni list: ………………………………………………………….

ŠTEVILKA TRR: SI56 __________________________________________________________
ODPRT PRI: __________________________________________________________________
POSEBNOST PRI PREHRANI ali DRUGO (kar bi organizator letovanja moral vedeti):

___________________________________________________________________________
Konfekcijska številka majice (označite):

RŽenska XS

R Ženska S

R Ženska M

R Ženska L

RMoška S

R Moška M

R Moška L

R Moška XL

R Ženska XL
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PODATKI O ŠOLI / ZAPOSLITVI
Kakšen je vaš trenutni status?

RŠtudent

R Absolvent

R Zaposlen

R Brezposelni

R Upokojenec

Najvišja dokončana šola / fakulteta: _____________________________________________________
Izobrazba: ___________________________________________________________________________
Študij (študenti) naziv šole/fakultete in program:
_____________________________________________________________________________________

IZKUŠNJE
Ali imate izkušnje pri delu z otroki (navedite, opišite):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ali ste že sodelovali kot voditelj/ica na letovanjih:

DA

NE

Kje in kolikokrat? ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ali želite delati z otroki s posebnimi potrebami:
DA
NE
Ali znate plavati in ste sposobni paziti skupino otrok med plavanjem?

DA

NE

Izpit vaditelj/učitelj plavanja:

DA

NE

Sposobnosti organizacije športnih iger :

DA

NE

Katere dejavnosti bi želeli organizirati in voditi (obvezno navedite konkretne delavnice, športne in večerne prireditve
in navedite za kakšno starost otrok bodo primerne):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ali ste opravili kakšno strokovno izobraževanje za vodenje otrok na letovanju?
DA (kakšno, kje...): ______________________________________________________________
NE
Na letovanju želim voditi skupino:
1. FANTE
§ PREDŠOLSKI

§ 6 do 8 LET

§ 9 do 11 LET

2. DEKLETA
§ 12 do 14 LET

3. VSEENO
§ SREDNJEŠOLCI

§ VSEENO

V celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte najkasneje do, 16. junija 2019. Lahko jo :
pošljete na naslov: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE GORNJA RADGONA, Maistrov 2, p.p. 13, 9250 GORNJA RADGONA,
osebno prinesete v sobo št. 64 ali 28 na Občino Gornja Radgona, ali
na sedež DPM, Maistrov trg 2, Gornja Radgona (stavba pri cerkvi) vsak petek mesecu maju med 13. in 15. uro.
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IZJAVLJAM DA:
Imam urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in bom le-to imel/a urejeno tudi v času letovanja.
Nimam zdravstvenih ali drugih ovir, ki bi mi onemogočale ali oteževale izpolnjevanje prostovoljskih obveznosti ali bi
ogrozile zdravje oseb, s katerimi bom v stiku med opravljanjem prostovoljskega dela.
Zoper mene ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali ukrep obveznega zdravljenja
odvisnosti ali izrečena prepoved opravljanja poklica, lastne dejavnosti, dela ali dolžnosti na področju sociale,
varstva, vzgoje, izobraževanja otrok oz. druge dejavnosti, ki je v zvezi s področjem prostovoljskega dela pri DPM
Gornja Radgona.
Zoper mene ne poteka in ni bil uveden kazenski postopek ter nisem bil/a obsojen/a za kaznivo dejanje zoper
življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za protipravno pridobitev premoženjske koristi.
Sem seznanjen/a oz. se bom pred letovanjem seznanil/a z Etičnim kodeksom prostovoljskega dela, Kodeksom
etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in ostalimi dokumenti, zbranimi v "Opomniku vzgojiteljem na
letovanju DPM gornja Radgona" in jih bom upošteval/a pri svojem delu.
Bom delo opravljal/a prostovoljno, svoje znanje in izkušnje bom aktivno uporabil/a pri pripravah in pri usmerjanju
vzgojnih in prostočasnih dejavnosti otrok na letovanju.
Da bom delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju opravljal/a odgovorno in moralno prevzel/a skupino
otrok in mladostnikov na letovanju.
Bom upošteval/a zaupnost podatkov otrok in uporabljal/a le tiste podatke, ki jih potrebujem za svoje delo na
letovanju. Prav tako ne bom uporabljal/a, posredoval/a in javno objavljal/a fotografij, zvočnih in video posnetkov
otrok z letovanj.
V kolikor bom izbran/a za vzgojitelja/vzgojiteljico na letovanju v Baški 2019, hkrati pristopam v Aktiv vzgojiteljev pri
DPM Gornja Radgona.
Na letovanju in drugih dogodkih za prostovoljce DPM Gornja Radgona dovoljujem, da me za potrebe DPM Gornja
Radgona lahko fotografirajo ali snemajo in soglašam, da DPM Gornja Radgona te materiale uporabi ali javno objavi.
Se strinjam, da lahko DPM Gornja Radgona te podatke uporablja v skladu s svojimi pravilniki in Zakonom o
varovanju osebnih podatkov in sem seznanjen/a z Izjavo DPM Gornja Radgona, ki jamči za varovanje pridobljenih
osebnih podatkov.
Se strinjam, da mi DPM Radgona vse informacije glede letovanja in drugih dejavnostih posreduje po e-pošti.
Da s svojo prijavo in podpisom zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam.
Datum prijave: ______ . _______ . 2019

Podpis: _____________________________

DPM Gornja Radgona si pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev/spremljevalcev otrok in mladostnikov na letovanju po lastni presoji, na
podlagi internih kriterijev in prednosti, hkrati pa jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.
Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo (pogoji za letovanje):
-

Zaželena je najmanj srednješolsko izobrazbo – DOKONČANA SREDNJA ŠOLA (najmanj V. stopnja) ŽE OB PRIJAVI
(polnoletnost prijavitelja),
izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki, sposobnost samostojnega vodenja skupine otrok ali mladostnikov,
organizacijske sposobnosti,
spoštovanje Kodeks-a etičnih načel na področju letovanja in drugih aktov v zvezi s prostovoljnim delom na letovanjih (Opomnik
za vzgojitelje, splošni pogoji, … )
uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce v organizaciji DPM Gornja Radgona (junij 2019),
obvezno udeležbo na vseh pripravljalnih sestankih izmene (2 – 4 sestanki v obdobju od meseca maja do odhoda na letovanje)
in na evalvacijskem sestanku po letovanju,
pripravo in izvedbo vsaj treh aktivnosti na letovanju (delavnice, večerni program, športne vsebine,…),
potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja za športno rekreativne vzgojitelje.

3

