Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA 6., 8. IN 9. RAZRED
Šola bo organizirala zimski športni dan za učence 6., 8. in 9. razreda v četrtek, 21. februarja 2019 smučanje in drsanje v tujini – Piancavallo,
Italija.
Da bi bil športni dan brez skrbi, priporočamo sklenitev zavarovanja za tujino.
Šola lahko uredi skupinsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav d.d. – zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, zavarovalna
vsota 25.000,00 Eur od tega za prevoz 5.000,00 Eur), strošek za enega učenca je 2,39 Eur in bo obračunan na položnici.
Skupinsko zavarovanje lahko uredimo, v kolikor se bo za to odločilo vsaj 10 učencev. Zavarovalnici bomo posredovali naslednje osebne
podatke: ime in priimek, datum rojstva.
Staršem, ki imate že imate urejeno (in veljavno) turistično zavarovanje z asistenco v tujini za vaše otroke oziroma družino, ni potrebno
izpolnjevati soglasja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOGLASJE ZA SKENITEV TURISTIČNEGA ZAVAROVANJA
Ime in priimek učenca: ______________________________________________________, razred:_____________________________________
Ime in priimek starša ali skrbnika: _________________________________________________________________________________________
Spodaj podpisani soglašam, da se mojega otroka zavaruje pri skupinskem zavarovanju pri Zavarovalnici Triglav d.d. in posreduje potrebne
osebne podatke.
Soglasje vrnete učitelju športa ali v tajništvo šole, najkasneje do 20. 2. 20019 do 11. ure.

Podpis starša ali skrbnika: ____________________________________________________
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