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PRIJAVNICA

POSAMEZNEGA UDELEŽENCA ALI UDELEŽENKE ZA PROGRAME LIGAŠKIH TEKMOVANJ
UNIVERZITETNE ŠPORTNE ZVEZE PRIMORSKE V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015
Športna panoga:
Ime in priimek udeleženca:
Naslov za obveščanje:
Pošta in poštna številka:
E-pošta:
Telefonska številka:
Datum rojstva:
Naziv fakultete:
Status: (obkroži)

Študent/ka

Dijak/inja

Zaposlen/a

Dijak: 1 – 2 – 3 - 4
Letnik študija/srednje šole:
(obkroži)

1. stopnja (dodiplomski):

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – abs

2. stopnja (podiplomski):

1 – 2 – abs

2. stopnja (podiplomski) :

1 – 2 – 3

Vpisna številka:
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(a) z vsemi podatki o programu ter, da kot udeleženec(ka) v programu sam(a) nosim
odgovornost za morebitne nezgode oz. poškodbe sebe ali drugih udeležencev v programu in za morebitno izgubo oz. krajo opreme. Ob
tem izjavljam, da v naštetih primerih nosim odgovornost za nastale stroške oz. škodo sam(a), ter, da ne bom škode terjal(a) od
organizatorja programa. S svojim podpisom izrecno dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih
uporabljajo za potrebe izvedbe programa oz. za potrebe izvajanja dejavnosti. Obenem pooblaščam organizatorja, da lahko resničnost
podatkov navedenih v prijavnici lahko preveri pri Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici in Univerzi v Ljubljani. Izjavljam, da se s
prijavo v program včlanjujem v reprezentanco Univerze na Primorskem v študijskem letu 2014/15. Kot član(ica) reprezentance UP se
zavezujem odzvati se vsakokratno povabilo selektorja reprezentance UP za udeležbo na uradnih tekmovanjih UP v študijskem letu
2014/15. S svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen(a) z višino prijavnine v program ter, da jo bom poravnal(a) sama v
kolikor jo moja fakulteta, študentski svet, matični klub itd. ne bo poravnal v predpisanem roku določenem s strani organizatorja
programa.

Datum:

Podpis:

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNIC JE SREDA, 29. OKTOBER 2014 DO 16. URE

