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13. otroški tabor

Potek in vtise vseh dosedanjih 

taborov si lahko ogledate na spletni 

strani društva www.KVČB.si.

13. otroški tabor
Debeli Rtič, 27. junij - 4. julij 2022

Ime in priimek: 

Datum rojstva: 

Bolnik s KVČB (obkroži)*:         DA      NE

* podatek o KVČB ni obvezen, obdeluje pa se izključno z 
namenom organizacije Otroškega tabora. Če podatek označite, 
štejemo, da se z njegovo obdelavo za takšen namen strinjate. 
Če ga ne označite, storitev za udeleženca, povezane s KVČB 
ne bomo mogli zagotavljali.

Ime in priimek starša/skrbnika:

Naslov: 

Telefonska št.: 

Želim uporabiti organiziran skupinski prevoz:

DA      NE

Društvu dovolim fotografiranje na taboru in z 
namenom informiranja javnosti o delovanju 
društva ali za namene promocije društva 
objavo fotografije na spletu (spletna stran 
društva, socialna omrežja, itd.) in v glasilu 
društva »Kronček: 

DA      NE

S podpisom sprejemam pogoje vabila in potrjujem 
seznanjenost s pojasnilom (na hrbtni strani) o 
obdelavi mojih oz. otrokovih osebnih podatkov.

Datum: 

Podpis starša ali skrbnika: 

PRIJAVNICA



Splošne informacije o obdelavi 
osebnih podatkov:

Rok hrambe osebnih podatkov

1.  Vaše v prijavnici navedene osebne podatke o udeležencu 
in njegovemu skrbniku oziroma zakonitem zastopniku (ime, 
priimek, naslov, datum rojstva) potrebujemo za identifikacijo 
osebe, ki se prijavlja na tabor ter za organizacijo tabora 
(organizacija skupnega prevoza, rezervacija sobe, zagotovitev 
mesta na taboru itd.). Telefonsko številko bomo uporabili 
za sprotno obveščanje o aktivnosti. Na podlagi prijave vam 
bomo posredovali še poseben vprašalnik glede morebitnih 
posebnosti za otroka. Ko društvo sprejme vašo prijavo, se 
vzpostavi določeno »pogodbeno« razmerje, ki je podlaga za 
takšno obdelavo osebnih podatkov.

2.  Podatek o zdravstvenem stanju (o bolezni KVČB) uporabimo 
za morebitno prilagoditev aktivnosti tabora osebam s to 
boleznijo (npr. predavanja, prehrano in podobno). Ta podatek 
obdelujemo na podlagi vašega soglasja (če ste podatek dali) 
ki ga lahko kadarkoli prekličete, tako da o tem obvestite 
društvo.

Rok hrambe

3.  Osebne podatke iz te prijavnice in vprašalnika bomo hranili 
deset let od udeležbe na taboru. V obdobju prvih pet let so 
namreč možni pravni zahtevki iz udeležbe na taboru, nato 
pa podatke hranimo kot dokumentarno gradivo društva o 
tem, kdo vse se je udeleževal naših aktivnosti. Podlaga za 
takšno hrambo je »zakoniti interes« društva, saj lahko zgolj 
tako uveljavljamo svoje pravice, se branimo pred zahtevki in 
zagotavljamo svoj poslovni arhiv.

Dostop drugih oseb do osebnih podatkov in pravice

4.  Če imate bivališče v občini Brežice ali Postojna, bomo 
vaše ime in priimek posredovali tema dvema občinama kot 
sofinancerju tabora. Ker se tabor financira iz javnih sredstev, 
lahko v našo dokumentacijo z vašimi osebnimi podatki 
vpogleda tudi organi, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih 
sredstev. Takšna posredovanja osebnih podatkov temeljijo na 
»zakonitem interesu« društva, saj lahko zgolj tako izpolnimo 
svoje pogodbene zaveze do financerja.

5.  Zakonitemu interesu lahko ugovarjate tako, da nam to 
sporočite in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. Za 
več informacij se lahko obrnete tudi na osebo, pooblaščeno 
za varstvo osebnih podatkov (vop@cnvos.si).

 • Družabne in socialne igre
 • Ustvarjalne delavnice
 • Igre nekoč
 • Izlet v naravo
 • Bowling
 • Igre z žogo in druge športne aktivnosti

730 – 800 vstajanje

800 – 900 zajtrk

900 – 1200 kopanje, aktivnosti pod 
vodstvom animatorja

1200 – 1400 kosilo

1400 – 1500 popoldanski počitek

1500 – 1800 kopanje, aktivnosti pod 
vodstvom animatorja

1800 – 1900 večerja

1900 – 2200 aktivnosti pod vodstvom
animatorja

od 2200 spanje

DNEVNI PROGRAM

AKTIVNOSTI

OTROŠKI TABOR – Debeli Rtič 
od 27. junija do 4. julija 2022

v Depandansi BOR na Debelem Rtiču.

Društvo za KVČB v okviru otroške sekcije 
organizira 13. otroški tabor za otroke s kronično 
vnetno črevesno boleznijo. Našim otrokom želimo 
namreč nuditi aktivno preživljanje počitniških dni 
s spoznavanjem zdravega načina življenja in jim 
predstaviti aktivnosti, s katerimi lahko razvijajo 
svoje sposobnosti in kreativnost.

Prijavite se lahko najkasneje do 25. 5. 2022 s 
prijavnico, poslano po navadni pošti na naslov 
DRUŠTVO ZA KVČB, P.P. 640, 2103 MARIBOR 
ali po e-mailu na e-naslov društva info@kvcb.si 
ali na e-naslov otroške sekcije otroska@kvcb.si 
s skenirano podpisano prijavnico.

Prijavijo se lahko otroci od 6. do 18. leta starosti 
s kronično vnetno črevesno boleznijo.

Soudeležba znaša 49,00 EUR - možnost plačila 
v dveh obrokih, možna tudi vloga za oprostitev 
plačila. Plačilo pred odhodom na TRR društva 
SI56 0417 3000 1077 573, NKB Maribor.

SPLOŠNE 
INFORMACIJE


