OBVESTILO STARSEM

v ponedeljek, 27.1.2020, bo potekalo podrocno predtekmovanje v kosarki za ucence letnik 2007 in mlajse. Tekmovanje bo
potekalo na nasi soli. Pricetek tekmovanja bo ob 11.30, predviden zakljucek bo okrog okoli 14.00. Naprosamo vas, da
vasemu otroku dovolite sodelovanje na tekmovanju in v primeru, da je vas otrok vozac, poskrbite za prevoz domov.
Organizatorju tekmovanja moramo ob prijavi posredovati ime in priimek, rojstne podatke, ob morebitni uvrstitvi na drzavno
tekmovanje, pa tudi fotografije. Za posredovanje podatkov potrebujemo vase soglasje.
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Prosimo, da izpolnite spodnjo izjavo, katero naj ucenec vrne ucitelju do ponedeljka, 27.1.2020.
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(ime in priimek ucenca)
Potrjujem, da sem obvescen-a o tekmovanju mojega otroka, soglasam s posredovanjem podatkov (ime in priimek, rojstni
podatki, fotografija) ter potrjujem organizacijo prevoza domov za tekmovanje v ponedeljek, 27 . 1.2020.
Podpis starsev: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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