
 
 

 
C E N A  P R O G R A M A   

* 5 - dnevni program: 60 EUR (vključuje: izvedbo programa po urniku, malice, materiale za delavnice, animacijo, 
srečanja z gosti) 

* 1 - dnevni program: 15 EUR 
Imet* Imetniki letnih vstopnic: 20 % popust  

 

Terenska raziskovanja bodo potekala v vsakem vremenu. Prosimo vas, da so otroci 
primerno oblečeni in obuti, poskrbite tudi za zaščito pred dežjem, soncem in klopi. 

 

Prijavo pošljite na naslov: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, 3000 Celje 
ALI po e-pošti: jozica.trateski@mnzc.si ALI jo prinesite v informacijsko pisarno muzeja.  
Informacije:  T: 03 428 64 16 ali 03 428 64 28 
 
 

 
P R I J A V N I C A  z a  p r o g r a m  M - k o t  m u z e j   
 
Ime in priimek otroka: 
 
Rojstni datum: 
 
Naslov: 
 
Zdravstvene posebnosti otroka / glede prehrane: 
 
 
Otroka prijavljam na vragolije /označite/  
 
I. TERMIN (2. - 6. julij 2019) 
A   5- dnevni program 
B   1- dnevni program:  □ torek   □ sreda  □ četrtek  □ petek   □ sobota  
 
II. TERMIN (27. - 31. avgust 2019) 
A   5- dnevni program 
B   1- dnevni program:  □ torek   □ sreda  □ četrtek  □ petek   □ sobota  
 

Program bomo izvedli v primeru zadostnega števila prijav. 
 
 
Ime in priimek starša: ____________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________          E- mail: _______________________________ 
 
Podpis staršev ali skrbnika: ______________________  
 
Kraj in datum: _________________________ 
 
 

 
 
 
 

 →→→→→→→→→→→→       →→→→→→→→→→→→ 
 

OBRNITE 



 
 
 

S O G L A S J E  M n Z C  
25. maja 2018 v državah članicah EU stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (General data protection 
regulation - GDPR). 
Uredba je namenjena zaščiti zasebnosti in zavezuje vsa podjetja ter javne ustanove, ki uporabljajo ali kakorkoli 
obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije, da od vseh posameznikov, katerih osebne podatke 
uporabljajo, za to pridobijo nedvoumno privolitev.  
V Muzeju novejše zgodovine Celje si želimo vzdrževati in še izboljšati dobre odnose z vami – našimi obiskovalci, 
zato vas želimo obveščati o novostih, programih in aktivnostih. Če želite prejemati tovrstna sporočila, vas prosimo 
za soglasje, da lahko vaše podatke uporabimo za namene obveščanja. Podatke lahko kadarkoli pregledate ter 
zahtevate njihov popravek ali popoln izbris, oziroma lahko kadarkoli prekličete soglasje o obveščanju.  
 

          Če želite prejemati obvestila o dogodkih in aktivnostih Muzeja novejše zgodovine Celje, vas       
           prosimo za potrditev. 

 

1. DA, dovoljujem uporabo svojega e-naslova za obveščanje o programskih 
vsebinah MnZC (lahko izberete): 
 
□ rednih obvestil o razstavah, vodstvih, otvoritvah in drugi ponudbi muzeja 
□ obvestil o pedagoških programih muzeja 
 

 Podpis staršev ali skrbnika: _______________________________       
 
Herman Lisjak svojim prijateljem pošilja rojstnodnevna voščila. Če želite, da tudi vaš otrok 
prejema čestitke, vas prosimo za soglasje za uporabo podatkov vašega otroka v ta namen.  
 

2. DA, dovoljujem uporabo osebnih podatkov otroka (ime, priimek, naslov, 
rojstni podatki) za namene pošiljanja rojstnodnevnih čestitk. 
 
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________ 

 

3.  ŽE PREJEMAM OBVESTILA   
 
FOTOGRAFIRANJE 
 
DA, soglašam in dovoljujem, da MnZC aktivnosti v muzeju fotografsko 
dokumentira. Fotografije se uporabljajo za strokovne namene v okviru javne službe muzeja 
(hranjenje, dokumentiranje, razstavljanje, letna poročila, promocija…). S podpisom 
dovoljujem, da se fotografije uporabijo v strokovne namene MnZC. 

  
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________ 

 

 

NE soglašam  
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________ 
 
 
Datum in kraj: ____________________________________________ 

 
 
 


