KINO
OLOŠKO
O DRUŠ
ŠTVO REŠEVA
R
ALNIH P
PSOV
CELJE
E
AN
NKETNI LIST
L
KANDIDATA ZA
Z VODN
NIKA RE
EŠEVALN
NEGA PS
SA 2015
PODATKI O VODNIKU (VODNICI): Izpolni čitljjivo vse rubrike!!!
Ime in priime
ek:

rojen(a):

kraj rojstva :

Št. potnega lista:

EMŠO:
Št. transakcijjskega
računa:

Davčna šteevilka:
Bank
ka:

Naslov:

Poštn
na št.:

Zaposlen pri::

Kraj:

tudi naslov
v podjetja

Imam šoferskki izpit kategorrije: A, B, B k E, C, D, E, F

(obkroži oz. oz
znači z rdečo)

Poklic (študij):

Društvo:

KD reševaln ih psov Celje

(če študirašš, napiši kaj študira
aš)

a:
Zavarovanje odgovornosti lastnika psa: Zavarovalnica

št. police

(po sklepu komissije za reševalne pse
p z dne 2.4.200
07 je zavarovanje oodgovornosti lastn
nika psa za vse tis
ste, ki se ukvarjajoo z reševalnimi ps
si OBVEZNO !!)

Znanje jeziko
ov

Telefoni:

aktivno:

domači:

pasivno:

službeni:

E mail:

GSM :

PODATKI ZA
A OSEBNO OPREMO
O
- Konfekcijske števvilke
Obleka-komb
binezon: (obkrooži ali označi z rdečo)

Bluza (o
od 36 do 62) št.:
š

Kapa št:

Ženske: 36, 3
38, 40, 42, 44, 46, 48

Hlače (o
od 36 do 62) št.:
š

Srajca št.::

ali:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
X

Čevlji štt.:

Majica (XS
S-XXXL)

(obseg glavee v cm)

Moški: 48, 50
0, 52, 54, 56, 58,
5 60, 62

(obseg vratuu v cm)

Začetek della v Enoti rešševalnih psov
v

datum:

PODATKI O PSU:
Ime psa:
Poležen:

Spol:
S

M Ž

(obkroži ali ozna
ači z rdečo)

Pasma:

Št.
Š rodovnika:
Št. mikročipa:
m

SLR

IZPITI PSA
A:
IZPIT

K
KRAJ

DAT
TUM

TOČK

OCENA
A

SODNIK
S

ISP-B-BH
S podpisom potrjujem verrodostojnost zgoraj
z
navede
enih podatkov.. Seznanjen/a
a sem s hišnim
m redom vadb
bišča in potekka
ča (objekti, tra
avniki, gozdov
vi, plazovi). Vsakršna
V
uporaaba vadbišča in sodelovanjja
vadbe na razznih lokacijah izven vadbišč
pri vadbi na ostalih lokaccijah je na las
stno odgovorn
nost. Društvo in odgovorna
a oseba društtva NISTA OD
DGOVORNI za
z
alo v kakšnih koli okoliščin
nah uporabe ali prisotnostii na vadbišču
u ter na ostallih
kakršno koli škodo ali poškodbo nasta
odnik/ca psa je
e odgovoren/na za psa in za
a morebitno škodo,
š
ki bi jo pes
p
povzročill.
lokacijah. Vo
a pes/psica, s katerim bom
m obiskoval šo
olanje, ni vpis
san v registerr nevarnih psoov in ni v po
ostopku vpisa v
Izjavljam, da
register.
Spodaj podp
pisani/a v skla
adu z 8. in 13.
1 členom »Z
Zakona o varrstvu osebnih
h podatkov« ((ZVOP-1) Ura
adni list RS št.
š
86/2004, 113
3/2005, 67/07 DOVOLJUJE
EM Kinološkem
m društvu reševalnih psov Celje uporaboo mojih osebn
nih podatkov za
z
vodenje evid
denc kandidato
ov za šolanje in
i s tem povezzanih aktivnos
sti.

Datum:

Podp
pis:

