Osrednja knjižnica Celje
Univerza za III. življenjsko obdobje
Muzejski trg 1a, 3000 Celje

Članska številka U3O: ________
Študijsko leto 2019/2020

VPISNICA
PODATKI, KI SO POTREBNI ZA VPIS:
*Prosimo vas, da pred izpolnjevanjem vpisnice, preberete hrbtno stran vpisnice z obrazložitvijo.

Ime in priimek: _________________________________________________Datum rojstva:_______________
Naslov: ___________________________________________________________________________________
Stopnja izobrazbe:____________________ Poklic/stroka: __________________________________________
Podatki za obveščanje:

tel. št.:

_______________ e-naslov: __________________________________



IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
Domoznanstvo – kulturna zgodovina (predavanja, ekskurzije, opera, balet)



Jezikovno izobraževanje (označite zahtevnost):
1 – angleščina:

začetna

začetna s predznanjem

nadalj.

2 – francoščina:

začetna

začetna s predznanjem

nadalj.

3 – italijanščina:

začetna

začetna s predznanjem

nadalj.

4– nemščina:

začetna

začetna s predznanjem

nadalj.

5 – španščina:

začetna

začetna s predznanjem

6 – ruščina:

začetna

nadalj.

7 – esperanto:

začetna

konverzacija

konverzacija



Umetnostna zgodovina:



Spoznavajmo Slovenijo (študijski krožek)

 Bridž za začetnike (tečaj)



Z glasbo skozi čas

 Vesperae musicae (glasbeni abonma Hiše kulture)



Fotografija:



Moj lastni Modigliani (krajša likovna delavnica)

 Likovne delavnice



Z branjem do lepšega življenja

 Umetnost življenja (nauk večne modrosti)



Bonton

 Feng shui



Narava – znana neznanka

 Lepopisje - kaligrafija



Prehrana za zdravo telo in bister um

 Čari vrtov doma in po svetu



Zelišča za zdravje

 Čebelarski krožek



Risanje mandal:



Tečaj preprečevanja padcev

 Pohodništvo



Možganski fitnes

 Moje prvo srečanje z računalnikom



Facebook

 Znaš, nauči drugega: rad bi se naučil



Osvežitvena računalniška delavnica

 Računal. delavnice: fotoknjiga, fotokoledar, fotovoščilnica



Ročna dela

 Kvačkamo in pletemo



Cobiss, Moja knjižnica

 Punčka iz cunj (Unicef-ov dobrodelni projekt)



Medicina stanovanja

 Merjenje energij in samozdravljenje

 skupina 1 (pon: primerjalna umet. zg.)

začetna

začetna

nadalj.

nadalj.

 skupina 2 (sre: umetnost 19. stol.)

 Srebrno platno (filmska umetnost – kino Metropol)

 Bachove cvetne esence

lahko učim
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Članarina za aktivne člane Osrednje knjižnice Celje znaša 10,00 EUR, za ostale 15,00 EUR.
Skupine pričnejo z delom, ko se vpiše vsaj osem (8) članov. Za obisk večine izobraževalnih programov je potrebno
plačilo prispevka za mentorske ure. Višina prispevka je odvisna od velikosti skupine, zato je ob vpisu znana le
okvirna cena, končen znesek pa šele po zaključenem vpisu oziroma oblikovanju posameznih skupin. Cenik je
objavljen na oglasni deski na sedežu U3O.
OBRAZLOŽITEV_____________________________________________________________________________
Osrednja knjižnica Celje kot upravljavec zbira osebne podatke na podlagi vašega izrecnega soglasja. Vse podatke v
sklopu vpisnice za študijsko leto 2019/2020 vpisujete prostovoljno.
Namen zbiranja in obdelovanja vaših podatkov (ime in priimek, datum rojstva, naslov, podatki o izobrazbi, podatki
za obveščanje) je omogočanje vpisa na Univerzo za tretje življenjsko obdobje in pridobitev pravice do vpisa v
programe ter hkrati sprejem dolžnosti, ki izhajajo iz ključnih dokumentov, ki določajo delovanje Slovenske univerze
za tretje življenjsko obdobje.
____________________________________________________________________________________________
SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujem, da Osrednja knjižnica Celje zbira, hrani in obdeluje osebne podatke, na podlagi mojega izrecnega in
nedvoumnega soglasja, podanega za spodaj opredeljene namene.
S svojim podpisom izrecno soglašam z naslednjimi nameni obdelave:
− da se avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam pri dejavnostih U3O, uporabijo za
javne predstavitve U3O;
− da lahko Osrednja knjižnica Celje zbira in hrani moje osebne podatke z vpisnice za naslednje
namene delovanja U3O:
 za vodenje Evidence članov U3O;


za obveščanje o dejavnostih U3O;



za delovanje študijskih skupin (članstvo v skupini, plačilo mentorskih ur, obveščanje o
delovanju skupin).
− da lahko Osrednja knjižnica Celje zbira in obdeluje moje osebne podatke o izobrazbi in
poklicu za namen statističnih obdelav (brez povezave z imenom, priimkom in naslovom).
Osebni podatki se hranijo do poteka veljavnosti članstva v U3O. Svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko
kadarkoli prekličete in s tem preprečite nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov. To storite na enak način, kot ste
soglasje podali (pisno). Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem. S
preklicem soglasja se vaše članstvo prekine. Le-to se avtomatsko prekine tudi v primeru, da ga po preteku enega (1)
leta ne obnovite. S potekom oziroma prekinitvijo članstva bomo vaše podatke ustrezno uničili oziroma izbrisali iz
Evidenc.
____________________________________________________________________________________________
S spodnjim podpisom hkrati potrjujem:
− da sem seznanjen-a, da je prijava v posamezne programe obvezujoča (udeležba, plačilo);
− da se dejavnosti udeležujem po lastni želji, volji in na lastno odgovornost;
− da bom v roku poravnal-a svoje finančne obveznosti.

V Celju, dne

Podpis:
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