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IZJAVA - EKSKURZIJA 
 
Dijak - dijakinja:  
 
Podpisani-a (ime in priimek) ________________ razred: ____________ sem seznanjen/a s pravili o 
ekskurziji ter določbami Šolskih pravil o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih 
ekskurzijah in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki so objavljena na spletni strani šole, in se 
obvezujem, da bom pravila upošteval/a. 
 
Podpis dijaka-dijakinje: ___________________________ 
 
 
Starši:  
Podpisana/i mati, oče ali skrbniki (ime in priimek): _________________________________________ 
 
dovoljujem svoji hčerki, sinu udeležbo na ekskurziji v/na_____________________________________ 
 
od______________ do_______________________. 
 
Seznanjen/a sem s programom in stroški ekskurzije. lzjavljam, da profesorji, ki spremljajo dijake na 
ekskurzijo oz. tabor, ne morejo prevzeti odgovornosti za posledice vedenja, ki bi bilo v nasprotju s sklepi, 
sprejetimi v šoli ali s sprotnimi dogovori s spremljevalci na ekskurziji, taboru. 
 
Če se bo moj otrok neprimerno obnašal (alkohol, droge, neupoštevanje pravil...) ali povzročil kakršnokoli 
materialno škodo, se obvežem, da bom poskrbel/a za njegov predčasni odhod oziroma poravnal/a 
nastalo škodo.  
Dosegljiv/a sem na telefonski številki: __________________________ 
 
Podpis starša, skrbnika: ________________________________            Datum: __________________ 
 
 
Glede obdelave osebnih podatkov (posredovana telefonska številka, ki se bo uporabljala le do zaključka ekskurzije) imate naslednje 
pravice:  
Pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali se pri naši šoli  obdelujejo vaši osebni podatki. V 
primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov znotraj šole prihaja, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije 
o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).  
Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da šola popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne vaše osebne podatke, ki 
jih obdelujemo. 
Pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti 
oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).  
Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do izbrisa je omejena in se nanaša 
zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Sem ne sodijo vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako 
veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo.    
Pravica do pritožbe: če menite, da  so  bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do pritožbe  oz.  prijave pri Informacijskem 
pooblaščencu. 
 
Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nam pišete na naslov šole ali po elektronski pošti: tajnistvo@escelje.si. 
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OPOZORILO! 

Seznanjen sem in se strinjam, da je cena ekskurzije  110 eur, da je plačilo treba izvesti ob prijavi na ekskurzijo 
in da v primeru odpovedi iz razloga na strani dijaka/staršev vračilo plačanih sredstev ni mogoče. Prav tako se 
strinjam, da ni mogoče vračilo sredstev v primeru predčasnega odhoda zaradi neprimernega obnašanja 
dijaka. 

 
 

PROSIM IZPOLNITE PODATKE ZA POTREBE OBISKA EVROPSKEGA PARLAMENTA, ZA PRIJAVO V HOSTLIH IN 
PREHOD PREKO MEJE. 

 

IME IN PRIIMEK: 

DATIM ROJSTVA: 

DOMAČ NASLOV: 

NACIONALNOST: 

ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA/OSEBNA IZKAZNICA ALI POTNI LIST: 
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