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I Z J A V A MESTNIH AVANTUR za MLADOLETNE UDELEŽENCE 
 
 
Podpisana mladoletna oseba _______________________________________________ 
 
 
Stanujoča _______________________________________________________________ 
 
 
Spodaj podpisan/podpisana izjavljam, da sem zakoniti zastopnik/zakonita 
zastopnica moje hčere/mojega sina ________________________________  
rojene/rojenega dne ____________________ in soglašam z odhodom moje 
hčere/mojega sina na prireditev  
_________________________________________________________, ki bo potekala  
 
dne v _______________________________ v _________________________________. 
 

Izredno soglašam, da sem seznanjen/seznanjena s pravili in načinom prireditve ter 
finančnimi stroški ter izjavljam, da se moja hči/moj sin prireditve udeležuje na 
lastno odgovornost.  
 
Za morebitne posledice škode (kazenske, materialne in druge), ki jo povzroči moja 
hči/moj sin ne bom bremenil/bremenila organizatorja prireditve Društva 
tabornikov Rod Jezerski zmaj. 
 
Soglašam tudi, da se lahko ime in priimek, datum rojstva ter slika moje 
hčere/mojega sina objavi na klubski spletni strani in spletni strani organizatorja 
prireditve ter v medijih za potrebe predstavitve ter objave novic in rezultatov 
prireditve.  
 
 
Podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika, ki bo sodeloval na prireditvi z 
mladoletno osebo:  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Stanujoč ________________________________________________________________ 
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Prav tako kot udeleženec prireditve (mladoletna oseba)  
 
» ____________________________________________________________________«,  
  
ki ga organizira društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj iz Velenja, pod polno 
materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da: 
 

 sem v celoti seznanjen s pravili prireditve, da jih razumem in jih v celoti 
sprejemam; 

 bom spoštoval in se podrejal navodilom organizatorja prireditve; 

 bom na prireditvi uporabljal osebno in skupno opremo, ki jo je predpisal 
organizator in da je ta oprema izpravna; 

 bom sodeloval izključno na lastno odgovornost; 

 v primeru, da bom na prireditvi utrpel telesne poškodbe ali bo poškodovana ali 
izgubljena osebna ali skupna oprema, do organizatorja in njegovih sodelavcev ne 
bom uveljavljal nobenih civilnopravnih ali kazenskopravnih zahtevkov; 

 bom povrnil škodo, ki jo bom povzročil drugim na prireditvi;  

 se bom obnašal kot udeleženec v cestnem prometu in skladno s tem bom upošteval 
tudi cestno prometne predpise (ZVCP). V primeru nesreče bom nosil vse posledice 
nastale škode; 

 se bom obnašal kot udeleženec na smučišču in skladno s tem bom upošteval tudi 
predpise, kateri veljajo na smučišču. V primeru nesreče bom nosil vse posledice 
nastale škode (velja samo za zimske avanture); 

 se zavedam, da trasa na prireditvi ni označena niti varovana in da sem, četudi 
udeleženec, aktivni udeleženec v prometu, dolžan upoštevati veljavne cestno 
prometne predpise. Udeležba na prireditvi me ne ščiti pred morebitnimi kazenskimi 
in odškodninskimi postopki, ki bi utegnili slediti proti meni v primeru neupoštevanja 
cestno prometnih predpisov oz. prometnih in drugih nesreč. V postopke, ki bi jih 
utegnil(a) sprožiti sam(a) proti tretji osebi, ne bom vključeval organizatorja. 

 
 
V ____________, dne _______________ 

Podpis mladoletnega udeleženca: 
________________________________ 

 
 

Podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika: 
  

________________________________ 


