PRIJAVNICA ZA ORATORIJ

ZA BOŽJO SLAVO

POVIR, 1.avgusta – 5.avgusta 2022
(povest o Ignaciju Lojolskemu)

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:________________________________
NASLOV: _______________________________________
ROJSTNI DATUM (dan, mesec in leto): _______________
KONČANI RAZRED: _____
TEL. ŠTEVILKA dosegljiva v času oratorija (9 – 16h): ___________________
Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila, druge posebnosti, napotki …):
_______________________________________________________________________________
Tudi letos bodo vsi otroci na oratoriju ostali na kosilu in vmes ne bodo hodili domov. Oratorijski dan se bo
začenjal ob 9:00 in končal ob 16:00. Možno bo tudi jutranje varstvo od 7:00 dalje. Jutranje varstvo bo
omogočeno le ob predhodnem dogovoru. Za otroke, ki ne bodo vpisani v jutranje varstvo, animatorji do 8:30 ne
odgovarjamo. Vsak dan naj ima otrok s sabo svojo flaško z vodo, ker je to bolj varno (zaradi korone), pa tudi
bolj praktično.
Moj otrok bo obiskoval jutranje varstvo: NE / DA (prišel bo ob: _____).
URNIK ORATORIJSKEGA DNE (izjema je dan, ko bomo imeli pohod)
7.00: jutranje varstvo,
9.00: zbiranje pri cerkvi, začetek z molitvijo, dvigom zastave in petjem himne, uprizoritev zgodbe,
10.00: kateheze po starostnih skupinah,
11.30: delavnice po izbiri,
13.00: organizirano kosilo,
14.00: popoldanske velike igre,
15.55: spust zastave, himna, zaključek.

PRISPEVEK (obkrožite črko):
a.) Prispevek za prvega otroka v družini: 25 EUR
b.) Prispevek za drugega otroka v družini: 20 EUR
c.) Prispevek za tretjega otroka v družini: 15 EUR
d.) Plačilo po dogovoru za otroke družin v finančni stiski. V primeru stiske se obrnite na vodjo oratorija
(Julija) ali na gospoda župnika (g. Aleksander Skapin) in poiskali bomo skupno rešitev.
Prispevek za oratorij je namenjen stroškom kosila, nakupu materialov za delavnice in igre oratorija ter stroškom, nastalim
pri organizaciji projekta. Projekt ni komercialne narave in animatorji zanj ne prejemajo plačila.
S podpisom starši soglašamo z izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval pravil.
Zavezujemo se, da smo opozorili svoje otroke o bontonu obnašanja in spoštovanja drugih na oratoriju.
Soglašamo tudi z morebitno objavo fotografij v lokalnih medijih, ki bi utegnili poročati o oratoriju. Zbrani osebni podatki
bodo uporabljeni le za namen oratorija, obveščanju v zvezi z oratorijem in v skladu z varovanjem osebnih podatkov.

DATUM: _________________________
PODPIS STARŠEV: _________________________
Brez podpisa in kontakta staršev udeležba na oratoriju ni mogoča.
Prosimo, da se na oratorij prijavite čim prej, svojo prijavo lahko oddate pri župniku v Sežani ali pa jo pošljete
na mail: oratorij.sezana@gmail.com . Za več info. lahko pokličete tudi na 040 503 897 (Julija).

Veselimo se skupnih trenutkov na oratoriju! J
Prijavnico sprejel-a:

Prispevek sprejel-a:

