Obr: PDM 365B

Vsako kopiranje in razmnoževanje strogo prepovedano.

Vlogo sprejel:

Izpolni UDM

(datum prejema)

Urad Dedka Mraza
Snežna jama 1
Pod Triglavom

(šifra škrata)

_______________________________
(ime in lastnoročni podpis)

zadeva: PISMO DEDKU MRAZU
Dragi Dedek Mraz!
Spodaj podpisan(a) _______________________________________, stanujoč(a)________________________________,
rojen(a) dne __________________________ v kraju _______________________ si letos za Novo leto želim naslednje:
(ustrezno obkroži)

a:

Nič, ker nisem bil(a) priden(na).

b:

Moje želje:

(tu navedeš seznam želja od najbolj zaželjene do najmanj)

1:
2:
3:
4:
5:

Obljubljam, da bom v prihodnjem letu:

(tu napišeš nekaj obljub, s katerimi želiš prepričati Dedka Mraza, da ti prinese čimveč daril)

Prostor za risanje:

S podpisom spodaj se strinjam z naslednjimi splošnimi pogoji:
Dovoljujem, da Dedek Mraz zbira moje osebne podatke, podatke o mojem obnašanju, šolskem uspehu, hobijih ter druge podatke, povezane z obdarovanjem. Prav tako lahko moje osebne
podatke posreduje v centralno evidenco osebnih podatkov o otrocih, ki je v upravljanju Urada Dedka Mraza (UDM).
Dedek Mraz si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti seznam želja, zavrniti obdaritev ali obdariti otroka s stvarmi, za katere v UDM presodijo, da so primernejše za psihofizičen razvoj otroka
od zgoraj naštetih želja. S podpisom spodaj se odrekam pravici do ugovora zoper tako izbrana darila.
Urad Dedka Mraza bo zavrnil vsa pisma, ki ne bodo vložena pravočasno oziroma bodo vložena v nasprotju s 117. členom Zakona o Uradu Dedka Mraza (ZUDM), tretji odstavek, točki 2 in 3.
Prepozno oddana pisma lahko UDM obravnava naslednje leto ali po lastni presoji zavrže.
S tem pismom preklicujem vsa morebitna prejšnja pisma Dedku Mrazu, oddana za to obdarovalno obdobje.

__________________________
Kraj:

_____________________________
Datum:

_________________________
Lastnoročni podpis otroka:

Pismo poslati na naslov Urad Dedka Mraza, Snežna jama 1, Pod Triglavom ali ga odložiti na najbližjo okensko polico. Zadnji rok za oddajo je 21.12. tekočega leta. Dedek Mraz ne sprejema reklamacij za darila.

