
   

 

o raspodjeli odgovornosti 
 

br.  

Zakonski zastupnik:  Korisnik:  

 

Ad. 1. 

Ovom Deklaracijom definira se raspodjela odgovornosti te ostala osnovna načela prilikom provedbe organiziranih programa 

u službenom prostoru Udruge, između Novog svijeta, udruge za djecu i mlade iz Siska (dalje: Udruga) i gore navedenog 

punoljetnog Korisnika ili roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika - za maloljetne Korisnike (dalje: Korisnik). 

Ad. 2. 

Udruga programe provodi sukladno temeljnim odrednicama i djelatnostima razvidnim u Statutu, pri čemu kontinuirane 

napore ulaže u održavanje visokih izvedbenih standarda programskih aktivnosti. Ovo podrazumijeva osiguravanje 

primjerenog i opremljenog prostora kao i izobrazbu djelatnika, suradnika i voditelja organiziranih programa te volontera. 

Ad. 3. 

Udruga za vrijeme provedbe organiziranih programa osigurava najvišu moguću razinu usluge, primjereni nadzor te ostale 

uvjete neophodne za siguran boravak Korisnika u službenom prostoru Udruge. 

Ad. 4. 

Udruga se odriče odgovornosti za eventualne štetne posljedice bilo koje vrste po Korisnika za vrijeme pohađanja 

organiziranih programa. Ovo podrazumijeva sve moguće negativne fizičke ili psihičke posljedice uzrokovane kontinuiranim 

pohađanjem programa i/ili pojedinačnim nezgodama za vrijeme pohađanja organiziranih programa u službenom prostoru 

Udruge. 

Ad. 5. 

Niže potpisani punoljetni Korisnik ili roditelj/staratelj/zakonski skrbnik (za maloljetne Korisnike) preuzima potpunu 

odgovornost za moguće štetne posljedice opisane u točki 4. te se odriče prava potraživanja ili nadoknade bilo koje 

vrste štete od Udruge. 

Ad. 6. 

Niže potpisani punoljetni Korisnik ili roditelj/staratelj/zakonski skrbnik (za maloljetne Korisnike) dopušta Udruzi fotografiranje i 

video snimanje Korisnika kao i ostale vrste multimedijskog praćenja u svrhu neprofitabilne promidžbe organiziranih programa 

i općenitog djelovanja Udruge u svim oblicima tiskanih i elektronskih medija. 

Ad. 7. 

Korisnik potvrđuje da je osobno informiran o općim načelima, cjeniku i ostalim javno istaknutim uvjetima pohađanja 
odabranog organiziranog programa. Korisnik potpisom potvrđuje razumijevanje i prihvaćanje svih navedenih dokumenata 
kao i ove deklaracije u cijelosti.. 

Ad. 8. 

Ova Deklaracija sastavljena je i obostrano potpisana u punom razumijevanju i dobroj vjeri.  

Za moguće nesporazume strane utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Sisku. 
 

U Sisku, (datum). 

 
za udrugu  Korisnik   Zakonski zastupnik 

xxxxx 
 

xxxxx 
 

xxxxx 

     

 


