
PRIJAVNICA 
 

7. mednarodni mladinski glasbeni laboratorij 
“INTERCAMPUS 2011” 

Dijaški dom Koper, 17. – 24. JULIJA 2011  
 
P 

Priimek in ime:  
 
Naslov:  
 
Telefon doma (GSM)                                         E-pošta:  
 
Dan, mesec in leto rojstva:                                Številka os. Dokumenta: 
 
Igram inštrument:                                     
 
Velikost majice (obkroži):      XS      S      M      L      XL      XXL 
 
Moja želja po orkestrskem partu (na primer 1. klarinet): 
 
Glasbeno izobraževanje (Kdaj, pri kom,...): 

 
 
Na zadnje sem igral (etida, solo koncert):  
 
 
Želja po sobivanju v sobah (napišite imena):                                            

 
PLAČNIK PRIJAVNINE 

 

Naziv:  
 
Naslov:  
 
Telefon:               Fax:                                   e-pošta: 
 
Ali ste zavezanec za davek na dodano vrednost (obkrožite): DA         NE 
 
Davčna številka: 
 
Datum:           
 
                                                             žig                                    Podpis odgovorne osebe:

                                 

DOVOLJENJE 

  
Podpisani/a _________________________________ dovoljujem svojemu sinu/hčeri 

__________________________________, da se udeleži navedenega 7. mednarodnem mladinskem 

glasbenem laboratoriju “INTERCAMPUS 2011”. 

S podpisom dovoljujem snemanje / fotografiranje svojega otroka in objavo ter uporabo gradiva v 

institucionalne namene. Obenem izjavljam, da sem seznanjen/a s splošnimi pogoji sodelovanja na 7. 

mednarodnem mladinskem glasbenem laboratoriju “INTERCAMPUS 2011” 
 

  
Datum:                                                            Podpis:     
 
 
 
 
Opombe, sporočila, morebitne alergije in intolerance na hrano, zdravila,  ipd. : _______________________ 



7. mednarodni mladinski glasbeni laboratorij 
“INTERCAMPUS 2011” 

Dijaški dom Koper, 17. – 24. JULIJA 2011  
 

 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA INTERCAMPUSU 

 

1. Kandidati/-ke za udeležbo se lahko udeležijo zgolj ob 

obvezni predložitvi pisne privolitve staršev oziroma zakonitega 

zastopnika. 

2. Udeleženci dosledno upoštevajo hišni red v dijaškem 

domu. 

3. Udeleženci zagotavljajo, da bodo  prisotni na vseh vajah, 

nastopih in ostalih predvidenih aktivnostih, ter da bodo vestno 

opravljali zadane naloge. Intercampus se uradno zaključi z 

nedeljskim večernim koncertom v Izoli. 

4. Organizator si pridržuje pravico, da udeleženca, ki ne 

upošteva navodil in pogojev, takoj ob ugotovitvi neskladja, 

odslovi iz tabora, ter o tem obvesti starše oziroma zakonitega 

zastopnika. 

5. Udeleženec in starši oz. zakoniti zastopnik se s podpisom 

strinjajo, da organizator ne odgovarja za: 

- dodatne stroške, ki so posledica poškodovanja ali izgube 

lastnine,  

- poškodbe, bolezni ali celo smrt, 

dodatne stroške, ki so posledica uničevanja inventarja v 

Dijaškem domu ter v drugih lokacijah in prostorih.  

DODATNE INFORMACIJE: 

 

ZSKD, �: 0039 040 635626 e-pošta: trst@zskd.org 

 

Internetni naslovi: 

http://www.zskd.org 

http://www.jskd.si 

 
 
 
 


