
    Tel: 031 270 557          

Športno kinološko društvo Mirna  Splet: www.skdmirna.si 
 Sokolska ulica 2    TRR: SI56 0438 5000 2992 344;  

8233 Mirna               NOVA KBM d.d 

LASTNIK: 
Ime in priimek  
Naslov  
Telefon  
E-naslov  
 

VODNIK: (izpolnite samo, če sta vodnik in lastnik psa različni osebi) 

Ime in priimek  
Naslov  
Telefon  
E-naslov  
 

PODATKI O PSU: 

Polno ime psa  
Datum skotitve  
Pasma  
Št. rodovnika *  
Tetovirna št. *  
Št. mikročipa  
Cepljen proti 
steklini(datum) 

 

*vnesete le, če ima pes rodovnik oz. tetovirano številko 

V KATERI PROGRAM ŠOLANJA PSOV SE VPISUJETE 

 
□ VZGOJA MLADEGA PSA 
 
□ MALA ŠOLA 
 
□ NADALJEVALNI TEČAJ (A, B-BH) 
 

 
□ AGILITY 
 
□ FRIZBI 
 
□ TRIKCI 
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NEKAJ KRATKIH VPRAŠANJ: 

Ali že imate kakšne izkušnje s psi? 
 
Ali je pes že obiskoval pasjo šolo? 
 

Kakšne želje imate glede vašega psa, kaj želite doseči? 
 

Koliko je bil pes star, ko ste ga dobili? 
 

S kakšnim namenom ste kupili psa? 
 

Koliko časa na dan porabite za psa? 
 

Kdo psa hrani? 
 

Kdo psa vodi na sprehod? 
 

Kje imate psa ponoči in podnevi? 
 

Je pes že imel kakšno neprijetno izkušnjo? 
 
S podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki verodostojni, da je pes zdrav, okolici nenevaren in da ima opravljena vsa obvezna 

cepljenja. Lastnik oz. vodnik je odgovoren za vso škodo, ki jo pes povzroči na tečaju. 

Udeleženec mora imeti vsaj 70% prisotnost na tečaju, v nasprotnem primeru bo lahko brez 

vračila šolnine izločen iz tečaja. 

 

Mirna, dne:         Podpis:    

Izjavljam, da lahko Športno Kinološko Društvo Mirna moje osebne podatke, ki sem jih 
posredoval, uporablja za naslednje namene (obkljukajte namen, s katerim se 
strinjate): 

 
o obveščanje o aktivnostih ŠKDM 

o obveščanje o ponudbah (npr. ugodnosti pri določenih ponudnikih, organizacija 
prireditev, novih tečajev in podobno…) 

o zbiranje, obdelovanje in objavo podatkov ob prijavi na določeno prireditev, ki jo 

organizira ŠKDM  
o objavo mojih podatkov v publikacijah (npr. katalog, revija, spletna stran) 

o javno objavo rezultatov in/ali uspehov na tekmi, razstavi…  
o objavo slikovnih gradiv na katerih sem tudi sam; predvsem na spletni strani in 

morebitnih ostalih medijih  

o posredovanje mojih podatkov tretjim osebam, kadar je to potrebno za izvedbo 
določenega ravnanja ali organizacijo/izvedbo določenih dogodkov. 

 
 
Pravico imam, da od upravljalca zahtevam, da mi omogoči vpogled v zbrane podatke, 

posreduje informacije, komu jih je posredoval, da zahtevam popravek, če so 
uporabljeni podatki nepravilni ali njihovo uporabo/zbiranje pisno prekličem.  

 
 
 

Datum:        Podpis: ________________ 
 


