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Осамнаести Брчко љетни камп – Љетна школа демократије одржаће се од 17.до 21. јуна 2019. 

године на више локација у Дистрикту Брчко. Сви учесници на овај петодневни едукативно – 

забавни камп долазе са организованим превозом, имају осигуран хотелски смјештај и све дневне 

оброке као и посебну, ванредну линију за превоз унутар кампа. Детаљан програм рада, садржај 

радионица, сатнице рада, преглед факултативних активности и план превоза биће објављени на 

званичном сајту ЦИВИТАС-а www.civitas.ba                                                                                                           

 

ПРИЈАВА ШКОЛСКОГ ТИМА 

 

Школа:  

Адреса:  

Контакт телефон:  

Имејл:  

Одговорна особа школе 

(директор): 
 

 

 

Подаци о ученицима:  

Име и презиме Пол Обољења и алергије 
Посебна прехрана 

и терапије 

Име и контакт телефон 

родитеља/старатеља 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Наставник одговоран за ученике током трајања овог програма је:  

 

Име и презиме:    

Број телефона:  

Имејл:  

 

Школа овим потврђује да је одговорни наставник запосленик школе и да је добио/ила 

потребне сагласности родитеља да преузму одговорности за њихову дјецу током пута и 

трајања овог програма.  

 

(овјерити печатом школе 

 и потписом директора) 

http://www.civitas.ba/


 

ИЗЈАВА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА 

 

 

Ја, потписан-а _____________________________ , ________________________________ 

     (име и презиме)    (број личне карте) 

 

рођен-а _____________________  у  ___________________________ сада са адресом 

 

сталног пребивалишта у _______________________________улица и бр. _____________ 

 

____________________, занимање __________________________________________ 

 

 

и з ј а в љ у ј е м 

 

под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 

 

да сам сагласан/а да моје дијете/штићеник учествује у програму Осамнаестог Брчко 

љетног кампа – Љетне школе демократије коју у Дистрикту Брчко, у периоду од 

17.06.2019. до 21.06.2019., организује Образовни центар за демократију и људска права 

ЦИВИТАС.  

 

Такођер сам сагласан/а да моје дијете/штићеник путује организованим превозом и 

користи превоз унутар кампа који је обезбиједио организатор програма.  

 

Сагласан сам да одговорност за моје дијете током трајања овог едукативно-забавног 

програма и путовања на исто преузме предметни наставник/педагог  

 

__________________________  из  ____________________________________________.  

 (име и презиме)     (назив школе) 

 

 

 

 

У  __________________     ________________________ 

               (Власторучни потпис) 

 


