PRIJAVNICA ZA UDELEŽENCE (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)
Podatki o udeležencu
Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Starost ob vstopu (v letih):

Poštni naslov:
GSM:

E-pošta:

Naziv in naslov licenčne izvajalske organizacije Programa MEPI (šola, društvo, zveza ipd.):

Izjavljam, da:
se zavedam, da z oddajo prijavnice nastane obveznost plačila pristopnine v Program MEPI po veljavnem ceniku, objavljenem na
spletni strani www.mepi.si, in se zavezujem, da bom pristopnino plačal na podlagi izdanega računa;
se prostovoljno in na lastno odgovornost pridružujem Programu MEPI - Mednarodno priznanje za mlade;
imam urejeno nezgodno zavarovanje;
bom s podatki o morebitnih boleznih in poškodbah, ki pri udeležbi v aktivnostih Programa MEPI lahko predstavljajo zdravstveno
tveganje, vnaprej seznanil izvajalce aktivnosti;
sem seznanjen, da licenčna izvajalska organizacija zbira moje podatke, navedene v tej prijavnici, z namenom zagotavljanja izvajanja
Programa MEPI in jih posreduje v obdelavo Zavodu MEPI - Mednarodno priznanje za mlade kot krovni organizaciji Programa MEPI v
Sloveniji.
☐ Soglašam, da licenčna izvajalska organizacija in Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade zbirata in javno objavita moje pisne izjave ter
videoposnetke, zvočne posnetke in fotografije, v katerih se pojavljam, z namenom promocije licenčne izvajalske organizacije, Zavoda MEPI –
Mednarodno priznanje za mlade in blagovne znamke Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade (ang. The Duke of Edinburgh’s
International Award).
☐ Soglašam, da licenčna izvajalska organizacija in Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade hranita moje osebne podatke ter jih obdelujeta
za namen obveščanja o aktivnostih, ki niso neposredno povezane z udeležbo v Programu MEPI.
Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli pisno prekličem v celoti ali njegovih posameznih delih, in sicer s sporočilom, poslanim na
mepi@mepi.info.

Podpis udeleženca:

Izpolniti, če je udeleženec mladoleten
Ime in priimek starša/skrbnika:

Datum in kraj:

GSM starša/skrbnika:
E-pošta starša/skrbnika:

Višina pristopnine:

EUR

Podpis starša/skrbnika:

Izpolni licenčna izvajalska organizacija
Žig licenčne izvajalske organizacije:

Ime in priimek mentorja:
Podpis mentorja:

Vpišite datum vstopa v program in navedite, če gre za direktnega vstopnika na srebrni ali zlati stopnji.
bronasta stopnja
udeleženec se prvič vpisuje na izbrani stopnji
udeleženec nadaljuje na izbrani stopnji

srebrna stopnja

zlata stopnja

REGISTRACIJA V SPLETNI INDEKS DOSEŽKOV
Po oddaji podpisane prijavnice svojemu mentorju in plačilu pristopnine se moraš kot udeleženec Programa MEPI registrirati v
Spletni indeks dosežkov (Online Record Book) – ORB, ki ga najdeš na naslovu www.onlinerecordbook.org.
Navodila za registracijo najdeš na spletni strani Programa MEPI (www.mepi.si) v rubriki Mladi > Gradivo za udeležence.
Spletni indeks dosežkov je namenjen beleženju vseh tvojih aktivnosti, ki jih boš opravljal tekom udeležbe v Programu MEPI.
Morebitnega opravljanja dejavnosti pred dnem registracije v Spletni indeks dosežkov ni možno uveljavljati v Programu MEPI.
Za več informacij o uporabi Spletnega indeksa dosežkov se obrni na svojega mentorja, v primeru tehničnih težav pa piši na
elektronski naslov podpora@mepi.info.

