
IME IN PRIIMEK OTROKA:

LETNICA ROJSTVA OTROKA:

POŠTNI NASLOV:

IME IN PRIIMEK STARŠA/
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (prijavitelja):

PODPIS PRIJAVITELJA:

Sodelujoči v natečaju daje privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, 
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, 
osebne podatke, ki jih sodelujoči vpiše v obrazec (osebno ime, osebno ime 
starša, naslov, starost), obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja in podelitve nagrad do 
zaključka natečaja oziroma do izvedbe podelitve nagrad. 

Pomlad je tu in čas je, da se odpravimo na izlet s kolesom. 
Smo pripravljeni?

NA IZLET S KOLESOM

Med najpogostejšimi okvarami kolesa je počena 
zračnica. Zato je na izletu dobro imeti s sabo rezervno 

zračnico ustrezne dimenzije, orodje za menjavo in 
tlačilko. Lahko pa na pomoč pokličete tudi AMZS 

Rumene angele: rešilna telefonska številka je 1987, 
lahko pa uporabite tudi AMZS mobilno aplikacijo. 

ALI STE 
VEDELI?

?

Izpolnjeno stran pošljite na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana ali po e-pošti (stran fotografirajte ali preslikajte) na naslov clanstvo@amzs.si, s pripisom "NATEČAJ", do 15. 6. 2021.
Nagrajenci majske 

številke MR:  
●  Anja Bajec, Prestranek
●  Ema Kendič, Dornberk
●  Rok Hegler, Turjak
●  Nika Klemenčič, Golnik
●  Matija Ciglar, Petrovče

NAGRADENAGRADE: : 
5-krat otroške pozorne nogavičke

NAGRADNI NATECAJNAGRADNI NATECAJ

Pred prvim 
izletom naj

specializirani 
serviser koles

pregleda in 
po potrebi

popravi kolo.

Vse, kar 
potrebujem, 

je kolo. Čeprav je 
čelada obvezna 
le do 18. leta, 

je priporočljivo, 
da jo 

uporabljajo vsi 
kolesarji, 

tudi odrasli. 

Za 
kolesarjenje
se opremim 
s primerno

čelado.

Brez veze, 
to mi pokvari 

frizuro.

Na izlet 
vzamem:

hišno 
mačko

zračno
tlačilko

hladilnik
mini orodje 

za kolo

malico in 
pijačovrtne

vile

rezervno 
zračnico in 
pribor za 
montažo in 
demontažo plašča

pižamo
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Izberi pravo pot v labirintu, zberi črke na tej poti 
in preveri, če je vse pripravljeno za izlet!

Pred odhodom preverimo

NAPOVED.
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