Spoštovani starši!

Vesela sem, da ste nam zaupali organizacijo Jezikovnega potovanja vaših otrok.
Želela bi opozoriti na določena pravila, ki jih udeleženci Jezikovnih potovanj morajo upoštevati za
nemoten potek programov.
Učenci in dijaki so tekom potovanja in v kraju bivanja dolžni upoštevati pravila in navodila
spremljevalcev ter tako zagotoviti lastno varnost kakor tudi varnost ostalih udeležencev potovanja.
Spremljevalci in organizator LTA Jezikovna potovanja ne odgovarjajo za morebitne posledice v
nasprotnem primeru. Prav tako ne odgovarjajo v primeru nezgod ali povzročene materialne ali
nematerialne škode, ki bi bile posledica neupoštevanja šolskih pravil in navodil spremljevalcev.
Oddaljevanje od skupine med izleti in ogledi, zapuščanje hotela ni dovoljeno.
Prav tako je prepovedano uživanje alkohola, mamil in drugih narkotikov.
Naši spremljevalci in učitelji vaših otrok si pridržujemo pravico, da se udeleženci v slučaju hujših
kršitev s takojšnjim obvestilom staršem na njihove stroške vrnejo domov še pred zaključkom programa.
Spremljevalci Jezikovnih potovanj bodo našim udeležencem vseskozi v pomoč ter jim bodo pomagali,
da bodo v tujini preživeli zanimive, koristne in kar najbolj prijetne dni, kar pa bo mogoče le ob
primernem vedenju, kajti le tako se bomo izognili neprijetnostim, poškodbam in nejevolji celotne
skupine.
Starše zato naprošamo, da se z otroci o teh pravilih posebej pogovorite in podpisano izjavo posredujete
na fax 02 6210 212 ali po elektronski pošti na info@lta.si .

S prijaznim pozdravom!

Vesna Košir Šalabalija

Slov. Bistrica, 20.2.2014

IZJAVA

UDELEŽENEC/KA
Ime in priimek: _____________________ ____________

Datum rojstva: _______________

IZJAVA UDELEŽENCA/KE:
Strinjam se, da bom upošteval/a navodila svojega spremljevalca/ke. V primeru kakršnekoli težave ali
dvoma se bom posvetoval/a s spremljevalcem/ko, ga/jo o tem obvestil/a in ga/jo prosil/a za nasvet.
Podpis:________________________

IZJAVA STARŠEV/SKRBNIKOV:
Seznanjen/a sem s pravili Jezikovnega potovanja in se strinjam, da sem v primeru hujše kršitve pravil
in neupoštevanja navodil spremljevalcev nemudoma obveščen/a.
V primeru, da je zaradi hude kršitve pravil in neupoštevanja navodil spremljevalcev potreben predčasni
povratke mojega sina/moje hčerke v Slovenijo, prevzemam vse nastale stroške in posledice.
Jamčim, da so zgoraj zapisani podatki o moji/em hčerki/sinu pravilni in da sem dosegljiv/a na
telefonski številki, navedeni ob prijavi moje hčerke/sina.
Ime in priimek staršev:__________________________________________________________________

Podpis staršev/skrbnikov:
_______________________

_______________________

V _______________________, dne_______________

