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Citycenter Celje managed by

SES Center Management d.o.o.

Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana

Euromarkt Center d.o.o. 
Moskovska ulica 4 
1000 Ljubljana

Poštni naslov:
Mariborska 100
3000 Celje

ID DDV: SI95803009
Matična št.: 6378242000
Tel: +386 3 425 12 50
Fax: +386 3 490 12 50
E: info@city-center.si

IZJAVA STARŠEV

Datum: ...................................................................................................................

Podpisani/a: .........................................................................................................

Stanujoč/a: ..........................................................................................................

Termin rojstnega dne (dan in ura): ............................................................. ob ...............................

Datum rojstva otroka: ......................................................................................

E-mail naslov: ......................................................................................................

Slavljenka/slavljenec (ime in priimek): ............................................................
praznujem svoj ............. rojstni dan.

Pričakovano število otrok na praznovanju, vključno s slavljenko/slavljencem 
(obkrožite):

  1-12 otrok (enojna animacija) / cena 100 € + gostinski del; (vsi povabljeni so starosti 4+)

  13-20 otrok (dvojna animacija) / cena 130 € + gostinski del

  več kot 20 otrok (skupina/razred) / cena 150 € + gostinski del 

  želim podaljšan rojstni dan (možno samo za termin ob 18. uri; 18.00–20.15,  doplačilo 30€).

   POMEMBNO: ob praznovanju 4. rojstnega dne, obvezna dvojna animacija / cena 130 € + 

gostinski del (otroci, ki so povabljeni, morajo dopolniti 3,5 let).

Zdravstvene posebnosti otrok, vključenih v skupino, ki praznuje ROJSTNI DAN.
Navedite morebitne otrokove zdravstvene posebnosti, ki jih moramo poznati zaradi varnosti in 
ustrezne- ga dela z otrokom (alergije, posebnosti v razvoju, posebne potrebe, npr. naglušnost, 
gibalne težave …).

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
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TEMA PRAZNOVANJA (OBKROŽITE): VSE TEME PRILAGODIMO GLEDE NA STAROST 

SKUPINE OTROK.

  DŽUNGELSKI SKRITI ZAKLAD – SVETLEČI DIAMANT

  REŠIMO DŽUNGELSKE ŽIVALI – POSTANI KROTILEC ŽIVALI

  DŽUNGELSKA SOBA POBEGA – KLJUČ DO SKRIVNOSTNIH VRAT

  DŽUNGELSKI EKSATLONČEK – NAJ ZMAGA NAJBOLJŠI

  DŽUNGELSKI SMRKCI ALI SMRKOLOV

  MINIONI V DŽUNGLI S SVETLEČIM LASERJEM

  DŽUNGELSKI PLES V MASKAH – ZABAVAJ SE Z MANO

DODATNO / doplačilo  10 € na skupino

   Za popestritev na zabavi nudimo:  darila za vse povabljene (kitke, zapestnice - tudi za fante, 

tatoo rokavice,  kronice)  

( obkrožite )

  DA

Dodatke prejme celotna skupina.

LOKACIJA GOSTINSKEGA DELA (OBKROŽITE):

Restavracija Interspar:

   Jedilnik 1 cena: 3,50 € /otroka

   Jedilnik 2 cena: 3,50 € /otroka

   Jedilnik 3 cena: 3,50 € /otroka

   Jedilnik 4 cena: 3,50 € /otroka

   Jedilnik 5 cena: 3,50 € /otroka

   Jedilnik 6: sadna ali čokoladna torta (obkroži)                                        cena: 25,00€  za 12 otrok

Torta s svečkami, napis z imenom in število let slavljenca ter darilo 

McDonald's:

   Jedilnik 1  cena: 3,90 €/otroka

   Jedilnik 2  cena: 3,90 €/otroka 

   Jedilnik 3  cena: 3,90 €/otroka

Opomba: namesto pomfrita možna tudi mala solata ali jabolko.

OPOMBA: kombinacija med jedilniki NI možna. 
ZA GOSTINSKE STORITVE JE ODGOVOREN IZBRANI PONUDNIK.
Cenik za posamezen gostinski lokal se spreminja. Gostinski lokal si pridržuje pravico do 
spreminjanja cen!
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Strinjam se, da otroci na zabavi uporabljajo Otroški park DŽUNGLA. Otroci igrišče uporabljajo 

na lastno odgovornost oz. z dovoljenjem staršev/starša kot organizatorja rojstnodnevne zabave.

Animator, ki vodi zabavo, ne more jamčiti za njihovo varnost, saj je igralni park zelo razgiban. 

Uporaba igrišča je dovoljena le otrokom, starim od 4 do 11 let.

Seznanjen/-a sem tudi s pravili otroškega parka.

Strinjam se, da se lahko otroci v okviru rojstnodnevne zabave fotografirajo (fotografijo prejme  

slavljenec).

   DA             NE

Podpis starša organizatorja: .....................................................................

Telefon: ................................................................................................

OPOMBA: Ob rezervaciji plačate varščino v znesku 30 € (enojna animacija) ali 40 € (dvojna 

animacija), s katero je rezervacija tudi potrjena. Znesek varščine se odšteje pri končnem plačilu 

rojstnodnevne zabave. V primeru, da dvojna animacija odpade, ste to dolžni sporočiti 

najkasneje dan pred praznovanjem rojstnega dneva. V primeru, da dvojne animacije 

ne odjavite, znaša strošek zabave 130 €. Gostinski del poravnate starši sami ob zaključku 

praznovanja v gostinskem lokalu, ki ste ga za praznovanje izbrali. Pokličite nas na telefonsko 

številko 03 425 12 50/54 ali se oglasite na naši Info točki, kjer boste dobili vse potrebne 

informacije, rezervirali datum in se dogovorili o podrobnostih. Rezervacija je veljavna 2 dni.

REZERVIRAJ SVOJ ROJSTNI DAN:    www.city-center.si  vesna.dolenc@city-center.si

Izvajalec animacije praznovanja je Športno društvo GIBITUS.

Datum:  Podpis starša ali skrbnika:
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IZJAVA
Spodaj podpisani/-a _______________________________   potrjujem, da se strinjam, da otroci na 
rojstnodnevnem praznovanju v Citycentru uporabljajo Otroški park Džungla. To pomeni, da sem 
seznanjen/-a, da veljajo v času praznovanja pravila uporabe omenjenega otroškega parka. Slednjega 
uporabljajo otroci na lastno odgovornost in z mojim dovoljenjem. Animator, ki vodi zabavo, ne more 
jamčiti za njihovo varnost. 
Uporaba otroškega parka je dovoljena otrokom od 4. do 11. leta starosti.
Ob rezervaciji praznovanja in ob podpisu te izjave se plača varščina v znesku 30 €/enojno animacijo,              
40 €/dvojno animacijo, ki se odšteje pri končnem plačilu.
Potrjujem, da sem seznanjen/-a, da v primeru nepravočasne odpovedi praznovanja v informacijski 
pisarni Citycentra (najmanj 1 dan pred rezerviranim terminom praznovanja iz neopravičljivih razlogov) 
znesek varščine Citycenter zadrži.

Upravljavec osebnih podatkov je družba EUROMARKT CENTER d. o. o., Moskovska ulica 4, 1000 
Ljubljana, tel. št. 03 425 12 50, elektronska pošta info@city-center.si.

EUROMARKT CENTER d. o. o. bo ime in priimek slavljenca, datum rojstva slavljenca, ime in priimek 
starša/skrbnika slavljenca, njegov naslov, telefonsko številko ter e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki 
jih ta navede v tem obrazcu za rezervacijo termina za praznovanje rojstnega dne v »OP DŽUNGLA«, 
obdeloval z namenom izvajanja pogodbe o izvedbi dogodka ter obveščanja o spremembah v 
organizaciji dogodka. Zagotovitev teh podatkov je pogodbena obveznost in pogoj za izvedbo dogodka. 
V primeru podanega soglasja za neposredno trženje bo EUROMARKT CENTER d. o. o. podatke, 
navedene v soglasju za neposredno trženje, obdeloval za namen obveščanja o novostih, reklamnem 
gradivu in splošnih ponudbah nakupovalnega središča CITYCENTER.
V času obdelave podatkov imate pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali 
posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno, z zahtevo, posredovano na sedež 
družbe EUROMARKT CENTER d. o. o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte 
info@city-center.si. Prav tako imate pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Od organizatorja lahko kadarkoli zahtevate, da trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne 
podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za neposredno trženje lahko kadarkoli prekličete 
pisno na sedežu družbe EUROMARKT CENTER d. o. o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, prek 
elektronske pošte info@city-center.si ali preko povezave v ta namen navedene v posamezni elektronski 
pošti, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. 
Organizator bo podatke, ki se na podlagi tega soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, 
obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov 
pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti obdeluje za namen organizacije 
praznovanja rojstnega dneva ter poravnave davčnih obveznosti v zvezi s to pogodbo, bo organizator 
hranil skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. 
Uporabnik osebnih podatkov je oddelek marketinga ter izvajalec praznovanja, to je Športno društvo 
GIBITUS, Brezova 24a, 3201 Šmartno v Rožni dolini, davčna št.: 84319976, ki ga zastopa Anja Bratec 
Lesjak. 
Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen za namen izvedbe 
praznovanja rojstnega dne, za namen pošiljanja elektronskih novic ter za namen posredovanja javnim 
organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov. 

   (Pogoj za izvedbo storitev po pogodbi) Soglašam, da se lahko osebni podatki, ki sem jih 
opredelil/-a v prijavnem obrazcu IZJAVA STARŠEV, posredujejo izvajalcu praznovanja, to je Športno 
društvo GIBITUS, Brezova 24a, 3201 Šmartno v Rožni dolini.

   Želim biti obveščen/-a o novostih, reklamnem gradivu in splošnih ponudbah nakupovalnega 
središča Citycenter prek elektronske pošte (za ta namen se obdelujejo sledeči podatki: ime, priimek 
in e-naslov starša/skrbnika).

   Soglašam z obdelavo osebnih podatkov skladno s to izjavo.
 

Celje, dne ...........................................

Podpis ……………...............................................................……. 


