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Zgornja Savinjska 2019
Društvo Zgornjesavinjski starodobniki organizira v soboto, 20. 07. 2019,
trinajsto mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.
Dobimo se na Ljubnem ob Savinji, prijavi in zajtrku sledi panoramska vožnja po Zgornji
Savinjski dolini. Ogledali si bomo lokalne znamenitosti in spoznali našo kulinariko. Vožnja s
postanki bo trajala predvidoma 3 ure, zaključili jo bomo v Logarski dolini.
Kotizacija: voznik 25 € (vključuje plaketo, priznanje, tablico za vozilo, zajtrk, kosilo, okrepčila in
degustacije na poti), sovoznik 20 € (vključuje zajtrk, kosilo, okrepčila in degustacije na poti). Podeljeni
bodo tudi pokali za društva z najštevilčnejšo udeležbo in najlepše urejena vozila.
Prijave pošljite na naslov:
1) Zgornjesavinjski Starodobniki, cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
2) matej.coklin@amis.net
3) uros_prosenc@yahoo.co.uk
Upoštevali bomo samo v celoti izpolnjene in podpisane prijavnice.
Prijave sprejemamo do vključno 19. 07. 2019 in na dan prireditve. Jamčimo 200 startnih mest!

Prijavnica za 13. Mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2019
Ljubno ob Savinji, 20. 07. 2019

Izjava:
1)
2)

Ime in priimek voznika

Ime in priimek sovoznika

Telefon

Naslov

Naslov

Klub

Znamka vozila

Tip vozila

Letnik proizvodnje

Udeleženec se odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom do organizatorja in se zaveda, da
vozi po CPP in na lastno odgovornost. Prijavijo se lahko vozniki s tehnično izpravnimi in
registriranimi vozili do vključno letnika 1989.
Udeleženec se obvezuje, da na prireditvenem prostoru ne bo uporabljal brezpilotnih zrakoplovov in
drugih vodenih ali nevodenih letečih objektov brez dovoljenja Agencije za civilno letalstvo.

GDPR:
25. maja 2018 je stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection
Regulation), s katero ste dobili več pravic do zasebnosti, kar želimo v društvu Zgornjesavinjski starodobniki
spoštovati.
S prijavo na dogodek "13. mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2019" ste dovolili, da društvo
Zgornjesavinjski starodobniki, kot upravljavec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v
skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov (GDPR). Društvo Zgornjesavinjski starodobniki bo vaše posredovane podatke uporabljalo
zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja za čas
do preklica vašega soglasja. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo
prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov zgolj v delu, kot je to za dosego namena obdelave nujno,
vendar morajo ti spoštovati pravila in zahteve društva Zgornjesavinjski starodobniki za ustrezno obdelavo
osebnih podatkov.
S prijavo na dogodek "13. mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2019" tudi soglašam, da organizator društvo
Zgornjesavinjski starodobniki, objavi moje fotografije, video posnetke, intervjuje ipd., kar je v povezavi z
dogodkom "13. mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2019", v sredstvih javnega obveščanja (lokalni častniki,
spletna stran društva "www.zs-starodobniki.si", lokalne radijske postaje ipd.), ne da bom od organizatorja
zahteval kakršno koli povračilo.«

datum in podpis voznika
Informacije: Matej Coklin: 051 615 737
Uroš Prosenc: 031 222 616
matej.coklin@amis.net
uros_prosenc@yahoo.co.uk
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