Prijava otroka na Pešbus
Pešbus ima določene postaje in vozni red, vodi ga spremljevalec in deluje podobno kot pravi šolski avtobus,
le da se ne premika na kolesih, temveč z nogami. Otroci se v varnem okolju privajajo na udeležbo v prometu
in so tako pozneje pripravljeni na samostojno pot v šolo. Za dobro delovanje Pešbusa je potrebno zanesljivo
partnerstvo med spremljevalci, starši in otroki.
Akcijo Pešbus bomo v tednih od 20. do 24. septembra 2021 na vaši šoli izvajali Društvo Pazi!park, linije in
vozni red pa bodo dokončno oblikovani glede na prijave. Starši, ki boste otroke prijavili na Pešbus, boste
pravočasno seznanjeni o podrobnostih. Dogovorili se bomo tudi o tem, ob katerih dnevih bo vaš otrok
uporabljal Pešbus.
Od prijave lahko kadarkoli odstopite pisno ali s sporočilom na elektronsko pošto šolskega koordinatorja:
brigita.horvat05@gmail.com.
Svojega otroka:
DA / NE (obkroži)

, iz

.

razreda prijavljam na Pešbus.

Podpis:

SOGLASJE ZA SNEMANJE
Dovoljujem fotografiranje, snemanje in objavo posnetkov svoje otroka na spletnih straneh šole, izvajalca
Društva Pazi!park in ostalih javnih občilih v primeru, ko gre za promocijo akcije Pešbus.
DA / NE (obkroži)

Podpis:

KONTAKTNI PODATKI (podatki bodo uporabljeni le za organizacijo Pešbusa)
Ime in priimek starša: __________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Mobitel: ___________________________________ E-mail: _____________________________________
IZJAVA staršev otrok, ki sodelujejo v akciji Pešbus.
Kot starš bom upošteval pravila:
• Otrok mora pravočasno prispeti na postajo Pešbusa. Pešbus ne čaka otrok, ki zamujajo.
• Starši so odgovorni za pot od doma do postaje Pešbusa. Če je to potrebno, morajo starši otroka
pospremiti do postaje.
• Če otrok zboli ali iz drugih razlogov ne gre s Pešbusom, starši o tem pravočasno obvestijo odgovornega
spremljevalca.
• Če otrok ne želi iti v šolo s Pešbusom, je njegovo vedenje in prihod v šolo skrb staršev.
• Spremljevalec ne odgovarja za dejanja otrok, za to so v celoti odgovorni njihovi starši, ki poskrbijo tudi
za morebitno nezgodno zavarovanje. Starši otroke zaupajo spremljevalcem, ki vodijo Pešbus, tako kot
npr. pri udeležbi na rojstnodnevni zabavi sošolca.
• Zaradi preprečevanja okužb z virusom Covid-19 je na poti Pešbusa obvezno nošenje zaščitnih mask in
upoštevanje medsebojne razdalje med otroci iz različnih oddelkov.
Kraj in datum:

Podpis:

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor – Sklad za podnebne spremembe.

