PRIJAVNICA na Oratorij Vavta vas 2021
Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij Vavta vas, ki bo potekal od 25. julija do 1. avgusta
2021.
Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija Vavta vas, potrjujem, da sem
seznanjen/a z njegovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi soglašam.
Ime in priimek otroka: _______________________________________________
Končani razred osnovne šole: _______

Verouk obiskuje:

Leto rojstva: _________________

□ v župniji Vavta vas

□ drugod:__________________

(Podatke bomo uporabili pri razvrstitvi otrok po skupinah na oratoriju.)

Telefon staršev ali skrbnikov: _____________________ E-mail naslov staršev ali skrbnikov: _______________________
(Telefonsko številko in e-mail naslov bomo uporabili le v času trajanja oratorija za informiranje o dogodkih, povezanih z vašim otrokom in oratorijem.)

Posebne opombe (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …): ______________________________________
(Informacija nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka.)

Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij Vavta vas ni možna.
Zagotavljamo, da bo Župnija Vavta vas kot izvajalka Oratorija Vavta vas in kot upravljalka osebnih podatkov zgoraj
navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvedbo programa Oratorija Vavta vas in informiranja o njem. S
podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete preko telefonske številke
051 334 895 (Tomaž Maras, župnik)
ali
070 910 959 (Erika Kum, voditeljica oratorija)
Na teh številkah smo na voljo tudi za dodatne informacije in pojasnila. Spremljate nas lahko tudi na spletu:
www.facebook.com/oratorijvavtavas
www.vavta-vas.si
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega otroka
(obkrožite):
Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij Vavta vas lahko fotografira za namen arhiva Oratorija Vavta vas:
□ Da.
□ Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka z Oratorija Vavta vas lahko objavi za namen informiranja in promocije Oratorija Vavta
vas in Oratorija Slovenija (na spletu ali v tiskanih medijih):
□ Da.
□ Ne.
Soglašam, da na zgoraj navedeno telefonsko številko in e-mail naslov prejemam informacije o Oratoriju Vavta vas:
□ Da.
□ Ne.
Soglašam, da na isto telefonsko številko in e-mail naslov prejemam druge informacije o oratoriju podobnih dogodkih in
delavnicah, ki jih pripravljajo organizatorji Oratorija Vavta vas:
□ Da.
□ Ne.
Dovoljujem, da animatorji mojega otroka lahko mažejo s sončno kremo:
□ Da.
□ Ne.

Prijavnici prilagam dar: __________€
Kraj in datum: _________________________

Ime in priimek starša ali skrbnika: _________________________
Podpis starša ali skrbnika: _________________________

Župnija VAVTA VAS

Oratorij 2021
od 25. julija do 1. avgusta

Junak letošnjega oratorija je Carlo Acutis,
geslo pa: »Originalen sem!«
Dodatne informacije:
Oratorij je namenjen otrokom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali osnovno šolo.
Letošnji oratorij potekal od 25. julija do 1. avgusta in se bo začel z uvodno mašo 25. julija ter končal z
zaključno mašo in sklepom oratorija 1. avgusta. Otroka prijavite na oratorij, tako da izpolnjeno
prijavnico prinesete v župnišče ali jo skenirano pošljete na e-mail naslov erika.kum99@gmail.com do
20. junija.
Skupaj z izpolnjeno in podpisano prijavnico prinesite tudi prispevek.
Priporočamo dar za prvega otroka 30 €, drugega in več pa 20 €. Oratorija se lahko udeleži tudi, kdor
tega ne zmore prispevati. Vaš dar bo namenjen pokritju stroškov s pripomočki, hrano, majico, izletom
itd. Delo vseh sodelavcev oratorija je prostovoljno in brezplačno.
Oratorij se začne s sv. mašo v nedeljo, 25. julija, ob 8.30 in konča v nedeljo, 1. avgusta, s sv. mašo
ob 8.30.
Obe nedelji po maši sledi oratorijski program za otroke, starše in druge župljane. Še posebej vas
vabimo na zaključno mašo, kjer bomo praznovali tudi 10. obletnico Oratorija Vavta vas.
Varstvo otrok bo organizirano vsak dan od 8.30 ure zjutraj do 16. ure popoldne. Program oratorija se
začne ob 9. ure in traja do 16. ure. Če boste želeli, da otrok kak dan odide domov že pred 16. uro, nas
o tem obvestite.
Obvestilo v zvezi z epidemiološko situacijo v državi: Oratorij v vsakem primeru bo, izvedbo pa
bomo prilagodili takratnim razmeram in ukrepom. O tem vas bomo pravočasno obvestili na telefonsko
številko, ki ste jo zapisali v prijavnico.
Otroci naj imajo s seboj PLASTENKO z vodo! Prav tako bo prav prišlo kakšno pokrivalo za zaščito
pred soncem.
S seboj naj imajo tudi hišne copate za uporabo v notranjih prostorih. Veseli bomo vsakega donatorja.
Zaradi ukrepov se poskušamo prilagoditi po svojih močeh, zato prosimo tudi vas, da ste potrpežljivi in
spoštujete spremembe na letošnjem oratoriju ter poskrbite, da se bolan otrok ne udeleži oratorija, prav
tako se doma pogovorite o omejevanju fizičnega kontakta in skupaj preberite obvestilo.
Veselimo se vnovičnega srečanja in druženja,

vaš animatorski štab

