OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
obcinacerklje@siol.net; telefon: 04/ 28 15 800; fax: 04/ 28 15 820

VLOGA ZA DODELITEV TERMINA V VEČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI CERKLJE

(naziv društva, kluba, organizacije, skupine, posameznika ime in priimek, naslov)
___________________
(davčna številka)

___________________ _____________________________________________
(matična številka)
(transakcijski račun in kje je odprt)

A. VRSTA športne aktivnosti ali drugega športnega dogodka: _____________________________________
(navedite športnega dogodka vrsto dogodka)

B. ŽELJENI DATUM REZERVACIJE za izvedbo športne aktivnosti ali dogodka: ______________________
a. dan v tednu ______________________ ura od ___________ do ____________
ali
b. dan v tednu _____________________ ura od ___________ do ____________
C. OBDOBJE UPORABE (obkrožite):
C.A enkratni dogodek
ALI
C.B. obkrožite številke mesecev, v katerih bi imeli namen imeti aktivnosti
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

C.B-1 navedite želeni začetek aktivnosti (npr. 1. 10. 2019): _______________________
C.B-2 navedite konce aktivnosti (npr. 30. 3. 2020):

_______________________

E. ____________________________________________________________________________________
(napišite vrste aktivnosti: npr. košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, namizni tenis, ples;…)
F. Obkrožite potrebno površino dvorane:
G. Napišite kakovostni razred aktivnosti
H. Število članov v skupini in spol

1/3

2/3

3/3

mala telovadnica

_____________________________________________________
(LPŠ, rekreacija, turnir………..)

________________________________________________________
(število, moški, ženske ali mešano)

I. Kontaktna oseba: _____________________________________________________________________
(napišite ime in priimek, naslov, telefon in/ali e-naslov)
J: Zakoniti zastopnik** (podpisnik pogodbe): __________________________________________________
(napišite ime in priimek, naslov, telefon in/ali e-naslov)
Opombe:
Napišite dodatne informacije, za katere menite, da so za nas pomembne: pojasnila v zvezi z uporabo, vprašanja,
predlogi…….

ZAVEZANEC ZA DDV (obkrožite)

DA

NE

Izpolnjene vloge oddajte ali pošljite na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem ali
na e naslov: obcinacerklje@siol.net. Zaradi usklajevanj pri sestavi terminov prosimo, da obvezno napišete kontaktno osebo in telefonsko številko.
Vlagatelje se seznanja, da se občina zavezuje, da se bodo bo zbrani osebni podatki obdelovali, shranjevali in uporabljali zgolj za potrebe izvajanja tega poziva in z njim povezanimi aktivnostmi.
Vlagatelje (tudi: uporabnike) se seznanja, da se osebni podatki zbirajo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ter, da bo občina osebne podatke hranila in
varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.

