
PLESNO DRUŠTVO LIBERO 
VODNIKOVA CESTA 269A 
1000 LJUBLJANA 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI 

Strinjam se, da podpisana izjava velja za udeležbo poletnega počitniškega varstva Plesno poletje, 

ki ga izvaja Plesno društvi Libero, za udeleženca varstva: 

Ime in priimek udeleženca varstva: __________________________________________________ 

Rojstni datum udeleženca_________________  Kontakt skrbnika ali starša: _________________ 

A: IZJAVA UPORABNIKA  

Izjavljam, da se dejavnosti v plesnem centru Libero (v nadaljevanju »Libero«) udeležujem 

prostovoljno, na lastno željo.  

Zavedam se možnosti nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v 

izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti. 

Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev 

varstva in bom aktivnosti v Liberu prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko 

posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje 

znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.  

Sprejemam vsa navodila plesnega društva Libero. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili 

skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da 

neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben.  

Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem pod 

vplivom zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri 

dejavnostih v Liberu pomenile nevarnost zame ali za druge. Nimam težav s senzorno 

občutljivostjo. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno 

odgovornost za svoja ravnanja in posledice.  

Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje Libera od vsake osebe zahteva, da zapusti 

varstvo, brez povračila plačila varstva v naslednjih primerih:  

• Če oseba krši navodila osebja / pravila Libera tudi po dvakratnem ustnem opozorilu 
osebja na spoštovanje pravil / navodil,  



• Ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost 
varnega izvajanja aktivnosti v Liberu,   

• Če oseba v Libero vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči 
nevarnost za druge osebe v Liberu in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,   

• Če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti.   
 
Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za določen čas – v času, 
ko moj otrok obiskuje počitniško varstvo v organizaciji Plesnega društva Libero.  V primeru, da bo 
zaradi neupoštevanja navodil, od otroka zahtevano, da preneha z izvajanjem aktivnosti, bo 
varstvo do prihoda staršev oziroma skrbnika zagotovljeno s strani Plesnega društva Libero. Otrok 
bo v takem primeru počakal z enim od spremljevalcev.   
 
B:	NAVODILA		
1. Izvajanje aktivnosti plesnega društva Libero je ob upoštevanju navodil povsem varno. Vsa 

navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti«. Navodila predstavijo 

usposobljeni animatorji.  Vse aktivnosti udeleženci izvajajajo samostojno, po podpisu »Izjave o 

odgovornosti«.   

2. Otroci od 6 do 11 let uporabljajo naprave samostojno, po tem, ko »Izjavo o odgovornosti« 

podpiše njihov zakoniti zastopnik. 

Lastnoročno podpisano izjavo s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov posredujete osebju 

Plesnega društva Libero na dan pričetka počitniškega varstva. Pridržujemo si pravico telefonsko 

preveriti ali je »Izjavo o odgovornosti« podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik.  

V ceno za obisk počitniškega varstva Plesnega društva Libero so vključene  

• varstvo otrok in izvajanje aktivnosti od 7:30 do 16:30 
• prehrana otrok: malice, kosilo ter sadna malice 
• vstopnina v Woop park 
• material za izvedbo delavnic 

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak udeleženec varstva:  

• Za izvajanje aktivnosti priporočamo uporabo lahkih športnih oblačil.   
• Pri izvajanju aktivnosti je potrebno slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca Libera 

in osebja.   
• Vedno je treba imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite �svojih 

fizičnih zmogljivosti in da izvajate le aktivnosti za katere ste prepričani, da  jih lahko 
izvedete varno.   

• Vedno smo spoštljivi in obzirni do drugih soudeležencev varstva. 
• Prepovedano je izvajnaje aktivnosti brez prisotnosti vaditeljev. 
• Prepovedano je metanje žog v glavo ali vrat  (pri športnih igrah)  
• Prepovedano je odrivanje, tekanje ali vlečenje.   
• Prepovedano je plezanje ali obešanje po prostoru plesnega centra Libero 
• V času varstva je preprovedano imeti karkoli v ustih (žvečilni gumi, bombon,...), da ne 

pride do zadušitve 
• Prepovedana je udeležba varstva pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na �psihofizične 

sposobnosti.   



C: ODGOVORNOST IZVAJALCA  
 

Izvajalec Plesno društvo Libero, Vodnikova cesta 269a, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju 

Izvajalec).  Izvajalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in udeleženci varstva na sebi ali svoji 

lastnini, ne odgovarja.   

D: VIDEO NADZOR  

Upravljalec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora 

vstopa in izstopa iz Libera, izvaja videonadzor. Upravljalec je sprejel sklep o izvajanju 

videonadzora v Liberu v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, 

datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se 

hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za 

snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah.  

E: UPORABA SLIKOVNEGA in VIDEO MATERIALA  

Podpisnik »Izjave o odgovornosti« izrecno soglaša, da lahko upravljalec Libera fotografije in video 

posnetke narejene v Liberu uporablja za javno objavo oz. objave namenjene oglaševanju in 

promociji Libera. Podpisnik je seznanjen, da se takšne fotografije ali video material lahko pojavijo 

tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn ali Snapchat in 

podobno.  

F: UKREPI ZARADI COVID – 19 

Podpisnik	izjave	je	seznanjen	in	soglaša,	da	si	glede	na	letošnje	obdobje	epidemije	koronavirusa	
izvajalec	varstva	pridržuje	pravico	do	sprememb	ali	odpovedi	terminov	varstva	skladno	z	ukrepi	
in	navodili	NIJZ,	vlade	ter	ostalih	pristojnih	institucij.	
	
Varstvo	bo		organizirano	v	skladu	z	vsemi	navodili	in	ukrepi	NIJZ,	vlade	in	ostalih	pristojnih	
institucij.	
	 
V primeru spremembe smernic in potrebne prilagoditev izvedbe počitniškega varstva v smislu 
zmanjšanja števila otrok v skupini, bodo otroci uvrščeni v varstvo glede na časovni žig prejete 
prijave, plačilo starševsekga prispevka pa bo zaradi odpovedi varstva vsem povrnjen. 
 
Podpisnik izjave je seznanjen, da mora pred pričetkom izjave predložiti Izjavo o zdravstvenem 
stanju udeleženca, ki vsebuje resnične podatke. Podpisnik izjave zagotavlja, da so podatki 
resnični in da udeleženec nima naštetih zdravstvenih težav. 
 
 



G: OPOZORILO  

Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. Za osebe mlajše od 15 let mora 

»Izjavo o odgovornosti« podpisati zakoniti zastopnik. Zakoniti zastopnik s podpisom »Izjave o 

odgovornosti« prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih 

navodil in ustnih opozoril osebja Libera. Kot zakoniti zastopnik otroka se zavedam, da udeležba 

varstva v Liberu, ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, 

ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, 

vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o 

odgovornosti« zakoniti zastopnik odvezuje Plesno društvo Libero ter izvajalce odgovornosti za 

telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi 

neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v Liberu. Podpisnik 

»Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti Liberu ne bo 

vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.  

Morebitno v registracijskem postopku podano soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov 

je skladno z določbo 8. člena evropske splošne uredbe o varovanju podatkov (GDPR) in Zakona o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in kot tako zakonito, če ga je podala oseba, ki je starejša od 

16 let. Kadar je oseba (otrok ali mladoletnik) mlajša od 16 let, je takšno soglasje in obdelava 

osebnih podatkov zakonita le, če in kolikor takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske 

odgovornosti za otroka. Naše podjetje si bo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih 

primerih razumno prizadevalo za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za osebo 

mlajšo od 16 let dal ali odobril privolitev.  

Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost.  

 

Datum in kraj sprejemanja izjave:  

 

____________________________                               _________________________________  

(podpis predstavnika društva)                                                    (podpis zakonitega zastopnika)  


