PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA POVORKI
OB DNEVIH NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE
Kamnik, nedelja, 8. september 2019, ob 15. uri
Društvo: _________________________________________________________
Predstavnik: ______________________________________________________
Naslov kontaktne osebe: __________________________________________________
Telefon kontaktne osebe: ___________________________
Število vseh prijavljenih oseb: _____, od tega konjenikov (število):____ in na vozu
(število):_____
Kot v preteklih letih, tudi letos zaradi varnosti omejujemo število vozov. Vsaka
skupina lahko tako prijavi največ 1 voz. Kočije z žrebeti ne smejo v

povorko!
»V skladu s pravilnikom morajo biti vsi kopitarji, ki se odpremljajo
na trge, sejme, razstave, tekmovanja ali druga zbiranja živali, in ob
spremembi lastništva, enkrat letno serološko pregledani na IAK. Za
ostale kopitarje, torej tiste, ki gredo v zakol ali se ne premikajo, to ni
obvezno ». Vir: Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,preprečevanje
širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj – če potrdila IAK ne
boste priložili k prijavnici se s konjem ne boste mogli udeležiti
povorke!
Dodatne informacije o skupini (do 50 besed):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik, bo vaše osebne
podatke, ki ste jih posredovali z namenom sodelovanja na 49. Dnevih narodnih
noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2019 obdeloval zato, da vas lahko obvešča v

zvezi z organizacijo zgoraj navedenega dogodka ter, da evidentira ter organizira
razporeditev posameznikov na dogodku. Po izpolnitvi posameznih namenov bomo
vaše osebne podatke izbrisali oziroma v primeru, ko to od nas zahteva zakon
obdelovali še za čas v katerem moramo zadostiti zakonskim zahtevam. Več o
obdelavi si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti, ki se nahaja na spletu.
V primeru, da želite, da vas naslednja leta ponovno obvestimo in povabimo k
sodelovanju na Dnevih narodnih noš in na podobnih dogodkih prosimo, da svoje
strinjanje izrecno potrdite.
Strinjam se, da mi lahko na moj e-naslov in naslov posredujete vabila in
obvestila za sodelovanje na Dnevih narodnih noš v Kamniku ter podobnih
dogodkih, ki jih organizira Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg
2, Kamnik.
V primeru, ko ste izrazili soglasje, da vas obveščamo in vas vabimo k sodelovanju
na Dnevih narodnih noš v Kamniku ter podobnih dogodkih, ki jih organizira Zavod
za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik, bomo vaše kontaktne
podatke (ime in priimek predstavnika, telefon, elektronski naslov) obdelovali vse
dokler bo zato dano vaše soglasje. V primeru, da želite svoje soglasje za navedeni
namen umakniti lahko to storite kadarkoli tako, da nam to sporočite po
elektronski pošti na naslov: dpo@visitkamnik.com ali pisno na naslov Zavod za
turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik oziroma to storite tako, da
v naših e-novicah kliknete na povezavo »odjavi«. Več o obdelavi si lahko
preberete v naši Politiki zasebnosti, ki se nahaja na spletu.
Morebitna vprašanja ter svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko
uresničujete na način, da nam posredujete vaše sporočilo na elektronski naslov:
dpo@visitkamnik.com ali pisno na naslov Zavod za turizem, šport in kulturo
Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik. V primeru, da želite vložiti pritožbo v zvezi z
varstvom vaših osebnih podatkov to storite tako, da svojo pritožbo posredujete
Informacijskemu pooblaščencu Republika Slovenija na naslov: Informacijski
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov:
gp.ip(at)ip-rs.si

Prijavnico izpolnil/a: ___________________
Dne: __________ v _______________
S podpisom dajete soglasje Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, da
posnete fotografije na dogodku uporabi za namen promocije.
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete najkasneje do 31. julija 2019.

POJDITE NA NASLEDNJO STRAN IN IZPOLNITE IZJAVO!

(ime društva/posameznika)
(naslov društva/posameznika)

IZJAVA
Podpisani___________________________, rojen-a______________________,
stanujoč-a____________________________izjavljam, da je konj, ki se bo udeležil povorke 49. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, navajen večje
množice ljudi in ga lahko obvladujem v kočljivih situacijah. Kočijaž/ jahač ne
bo pod vplivom alkoholne pijače oziroma drugih substanc.
Kočijaž/jahač izjavlja, da v primeru nastanka škode tretjim osebam (poškodovanje oseb ali njihovega premoženja) prevzema odgovornost za nastalo škodo.

V_______________, dne____________

Podpis:
_____________

PROSIMO VAS, DA NAM VRNETE PODPISANO IZJAVO NAJKASNEJE DO 31.7.2019 NAŠ NASLOV: ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN
KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, 1241 KAMNIK.
Informacije pridobite na > 01 8318 250 ali 031 388 324

