Društvo

PRISTAN - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE KOPER
Ulica Pri vodnjaku 2, 6000 Koper

PRIJAVNICA 2021/22
Ime in priimek: __________________________________________________

Telefon: _______________

Datum in kraj rojstva: _______________________ Elektronska pošta: ______________________________
Naslov: _________________________________________________________________________________

Izobrazba:

1. nedokončana OŠ

2. OŠ

3. poklicna

4. srednja

5. višja/visoka

6. univerzitetna

7. specializacija, magisterij, doktorat

S svojim podpisom potrjujem, da:
- s to izjavo pristopam kot član društva in da bom spoštoval/a pravila društva zapisana v Statutu,
- soglašam, da se mi v primeru odstopa od prijave ne vrne plačana članarina,
- se zavezujem, da bom redno plačeval/a obroke šolnine ter da bom celotno šolnino plačal/a tudi v primeru prekinitve študija,
ki ni posledica objektivnih razlogov (daljša bolezen ipd.), v kolikor oziroma dokler se ne bom pravočasno odjavil/a,
- sem seznanjen/a, da za nezgode in poškodbe na poti na izobraževanje in v prostorih, kjer društvo omogoča izobraževanje, na
ekskurzijah in izletih, ki jih društvo organizira, društvo ne prevzema materialne ali druge odgovornosti,
- bom upošteval/a vsa določila, ki jih bodo v zvezi z virusom Covid izdali vlada RS, NIJZ in upravni odbor društva,
- sem seznanjen/a s sklepom upravnega odbora, da se bodo lahko aktivnosti v učilnicah udeležili le cepljeni oz. tisti, ki so
preboleli COVID in bodo to izkazali z ustreznim potrdilom,
- bom v primeru okužbe nemudoma obvestil animatorja krožka, ki ga obiskujem.

Izjava o obdelavi osebnih podatkov člana/ice
Podpisani/a izjavljam in potrjujem, da:
- lahko Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper (v nadaljevanju društvo) v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov 2016/679 zbira, obdeluje in uporablja moje osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, domači
naslov, telefonsko številko, e-pošto, poklic oz. izobrazbo) za namene in potrebe delovanja društva in študijskih skupin, za
obveščanja o dejavnostih društva ter fotografiranje in objavo fotografij, ki nastanejo znotraj društva, v zborniku, publikacijah,
poslovnem poročilu, na spletni strani društva in medijih,
- lahko društvo zbira in obdeluje moje osebne podatke o spolu, starosti, izobrazbi in poklicu zgolj za namene statistične
obdelave (brez povezave z mojim imenom, priimkom in naslovom) za letno poročilo društva in za letno statistično poročilo
izvajalcev izobraževanja za Statistični urad RS,
- lahko mentor in animator študijske skupine uporablja moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski
naslov) za izobraževalne namene delovanja študijske skupine in obveščanje,
- se avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam, lahko uporabijo za javne predstavitve društva in njegovih dejavnosti,
- sem seznanjen/a, da mi bo društvo na moj elektronski naslov pošiljalo obvestila o svojih izobraževalnih in kulturnih dogodkih
in predstavitvah svojih dejavnosti.
Društvo se zavezuje, da osebnih podatkov člana ne bo posredovalo tretjim osebam, razen če bi od društva to zahteval zakon (npr.
da v inšpekcijskem postopku razkrije, katere osebne podatke je društvo uporabilo za določen namen).
Seznanjen/a sem, da imam pravico do seznanitve s podatki, preklica, omejitve obdelave, popravka in podaje pritožbe.

Kraj in datum: ______________

Podpis člana/ice: _______________________

Dejavnosti v študijskem letu 2021/22:

JEZIKOVNO PODROČJE
1. Angleščina - nadaljevalni:
8 10 11 13 14 16 17
2. Angleščina - konverzacija
3. Nemščina: 5
4. Italijanščina – nadaljevalni: 5
5. Španščina - nadaljevalni: 2 8 11 16
6. Ruščina:10

SKRB ZA ZDRAVJE
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Predavanja o zdravstvenih temah
Pohodništvo 1. stopnja (težja)
Pohodništvo 2. stopnja (lažja)
Sprehajalna skupina
Sproščanje s pomočjo meditacije
Vodena vadba
Joga

NARAVOSLOVJE IN DRUŽBOSLOVJE
7. Psihologija
8. Geografija
9. Zgodovina
10. Debatni krožek
UMETNIŠKO PODROČJE
11. Umetnostna zgodovina - ogledi kulturne
dediščine
12. Umetnostna zgodovina – spoznavanje
umetnosti predavanja
13. Likovno ustvarjanje - začetni
14. Likovno ustvarjanje - nadaljevalni
15. Keramika - mlajša skupina
16. Keramika - starejša skupina
17. Pevski zbor
18. Bralni krožek
19. Kaligrafija

DELAVNICE IN PREDAVANJA
27. Delavnice za učinkovito delo z računalniki in
mobilnimi telefoni
28. Nega cvetja - okrasni vrt, park in lončnice
(predavanja ter strokovni ogledi)
29. Delavnice o spoznavanju zdravilnih zelišč
30. Dekoracije ob različnih priložnostih (božič,
velika noč), urejanje doma za različne
priložnosti
31. Etnološke značilnosti koprskega območja
32. Filmska vzgoja
33. Zgodovina Slovencev in Istre; Zgodovina Kopra
34. Potopisna predavanja
35. Ogledi gledaliških in opernih predstav,
organizacija literarnih večerov, razstav
36. Izleti in potovanja doma in v tujino
37. Srečanja z univerzami za tretje življenjsko
obdobje

* pri nadaljevalnih krožkih obkrožite številko stopnje , ki jo želite obiskovati.
Vpis v delavnice in izobraževalne sklope je evidenčen.
VAŠE ŽELJE: Za študijsko leto 2021/22 PREDLAGAM, da društvo v okviru svojega programa predvidi še
naslednje krožke ali tečaje ter teme predavanj oz. delavnic:

