VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Ragovska ulica 18, Novo mesto
Telefon: 07 3718 317

(potrdilo za starše)

REZERVACIJA ZA ČAS POČITNIŠKE ODSOTNOSTI
Potrjujemo prejem izjave o rezervaciji za čas počitniške odsotnosti za:
Ime in priimek
otroka
Enota vrtca

Datum rojstva
Ime skupine

Obdobje
rezervacije
V Novem mestu, _________________

Izjavo je sprejel-a:
_______________________
(ime in priimek s tiskanimi črkami)

Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30.
septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O
odsotnosti otrok so starši dolžni obvestiti vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Za rezervacijo za čas počitniške
odsotnosti starši plačajo 50% njim določenega plačilnega razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega
otroka,
v
kolikor
sta
v
vrtec
vključena
dva
ali
več
otrok
iste
družine.
Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo
mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oziroma
pravili, ki jih določa občina plačnica. (8. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine
Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 12/2019, 20.3.2019)

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
(obdrži vrtec)
Ragovska ulica 18, Novo mesto
Telefon: 07 3718 317
REZERVACIJA ZA ČAS POČITNIŠKE ODSOTNOSTI
Želim uveljavljati rezervacijo mesta v vrtcu za čas počitniške odsotnosti za svojega otroka:
Ime in priimek
starša
Stalno bivališče
starša
Začasno
bivališče starša
Kontaktna tel.
številka

Ime in priimek
otroka
Datum rojstva
otroka
Enota vrtca in ime
skupine
Obdobje
rezervacije
(najmanj en in
največ dva mes.)

Spodaj podpisani starš/skrbnik ___________________________ s podpisom te privolitve izrecno soglašam, da se dani osebni podatki
vodijo v namen uveljavljanja počitniške rezervacije za mojega otroka, ki je vpisan v Vrtec Ciciban Novo mesto.
Seznanjen sem, da:
-

-

lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo
in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, ali na elektronsko pošto vrtec@ciciban-nm.si ;
lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu
podatkov.

V Novem mestu, _________________

Podpis staršev: ________________________
Izjavo sprejel: _________________________

