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AEROKLUB ALPSKI LETALSKI CENTER LESCE 

Begunjska cesta 10 

4248 Lesce 

 

IZJAVA UDELEŽENCA 32. MITINGA MALEGA LETALSTVA  

 

Podatki udeleženca 

Ime in priimek:       

Rojen:  

Naslov prebivališča:  

E-mail:  

Telefonska številka: 

 

 

Spodaj podpisani udeleženec prireditve »32. Miting malega letalstva«, ki se izvaja dne 15. 8. 2022 v 

Lescah, izrecno izjavljam in potrjujem: 

1. Seznanjen sem s pogoji in pravili prireditve, objavljenimi na spletnem naslovu 

https://alcmodelarji.com/pravila-in-prijave/ s katerimi se v celoti strinjam in izjavljam, da jih 

bom vestno upošteval. Upošteval bom tudi vsa morebitna druga navodila organizatorja na 

sami prireditvi. V prireditev sem vključen prostovoljno in na lastno odgovornost ter sem 

seznanjen z vsemi nevarnostmi in tveganji v zvezi z udeležbo na prireditvi in jih v celoti 

sprejemam. 

2. S svojo udeležbo na prireditvi ne bom kršil določil Uredbe 2019/945 z dne 12. marca 2019 in 

določil Uredbe 2019/947 z dne 24. maja 2019. Na dan prireditve imam veljavno opravljena in 

pridobljena vsa ustrezna usposabljanja, dovoljenja in registracije, ki so v skladu z Uredbo 

2019/945 in Uredbo 2019/947 potrebni za sisteme brezpilotnih zrakoplovov, operaterje 

sistemov brezpilotnih zrakoplovov in upravljanje z brezpilotnimi zrakoplovi. 

3. Na dan prireditve imam veljavno sklenjeno zavarovanje odgovornosti lastnika brezpilotnega 

zrakoplova za škodo povzročeno tretjim osebam, z veljavnostjo (tudi) za območje Republike 

Slovenije, če je to zahtevano po Uredbi 2019/945, Uredbi 2019/947 ali drugih predpisih. 

4. Seznanjen sem, da organizator prireditve ni odgovoren za kakršno koli izgubo, kakršno koli 

škodo (kot so primeroma, vendar ne izključno: poškodbe na stvareh, telesne poškodbe, strah 

ali duševne bolečine), druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali meni ali tretjim osebam 

v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi, ter izrecno izjavljam, da v primeru nastanka 

katerega od prej navedenih dogodkov iz tega naslova do organizatorja prireditve nimam 

nobenih zahtevkov in ne bom tožil organizatorja in/ali od njega zahteval povrnitve morebitne 

nastale škode ali plačila nadomestila. 
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5. Strinjam se, da organizator prireditve uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel v prijavni 

obrazec in/ali v to izjavo, za namene povezane z mojim sodelovanjem na prireditvi. Strinjam 

se, da se lahko vsi podatki iz prijavnega obrazca in te izjave ter rezultati prireditve objavijo v 

sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z 

mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi organizator ali mediji 

za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval ali zahteval kakršno koli 

nadomestilo oziroma plačilo. Seznanjen sem, da bo organizator prireditve osebne podatke 

udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 

list RS, št. 94/07). 

 

Lesce, 15. 8. 2022   
   
Podpis udeleženca: 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 

 
 
Podpis zakonitega zastopnika/skrbnika udeleženca: 
(v primeru, da udeleženec ni polnoleten) 
 
 
_________________________ 
 

 


