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                                                            PRIJAVNICA  

 
❖ Podatki o udeležencu/udeleženki oratorija:  

ime in priimek:  ______________________________  ;  

rojstni podatki: ________________  ; 

naslov: ___________________________________  ;  

v šol. letu  2019/2020 bo  učenec, učenka  ____  razreda. 

 

❖ Podatki o starših udeleženca/udeleženke: 

ime in priimek: __________________________________  ; 

telefonska  številka, na kateri boste dosegljivi v času oratorija  (dnevno med 9. in 15. uro): 

________________________________________ ; 

naslov elektronske pošte:  ____________________________________ .  

 

❖ Jutranje varstvo oziroma varstvo po oratoriju:   DA   NE 

            Prosimo, vpišite uro:   ______________________________________ . 

 

❖ Posebne opombe, morebitne zdravstvene težave, alergije; vaše opozorilo, na kaj naj  

bomo pozorni pri vašem otroku:  _______________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ . 

 

Prosimo, da pri naslednjih alineah obkrožite eno od ponujenih možnosti:   

 

➢ Dogajanje na oratoriju bomo seveda tudi fotografirali in poskušali ujeti oratorijski utrip.  

 

DOVOLJUJEM       NE DOVOLJUJEM    objavo fotografij, izjav na spletni strani župnije oziroma 

v medijih, ki bi utegnili objaviti novice o našem oratoriju.  

 

➢ za sprotno obveščanje se bomo posluževali tudi pošiljanja obvestil po elektronski pošti 

 

 STRINJAM SE    NE STRINJAM SE,   da se za potrebe oratorija in obveščanja uporablja naslov   

 moje elektronske pošte, ki je naveden zgoraj.  

 

                                                                                     prosimo, ne spreglejte besedila na drugi strani ! 
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➢ Za nemoten potek  oratorija , predvsem pa za varnost in dobro počutje vseh udeležencev 

oratorija  smo dolžni upoštevati dogovore, navodila in ravnati v skladu s pravili. 

   

STRINJAM SE     NE STRINJAM SE, da me odgovorni oratorija  takoj obvesti v primeru  neprimernega 

ravnanja in obnašanja mojega otroka, saj prevzemam vso odgovornost za otrokova ravnanja v času 

oratorija.     

                                                                                                       

➢ vaše informacije o morebitnih bolezenskih težavah vašega otroka nam bodo v pomoč pri   

ukrepanju 

 

    STRINJAM SE    NE STRINJAM SE,  da se informacije o bolezenskih težavah mojega otroka  

    uporabijo  za potrebe oratorija 2019.  

 

    POTRJUJEM, da so vsi navedeni podatki na prijavnici točni               DA      NE .  

 

     

   Odgovorna  za izvedbo oratorija 2019 v naši župniji Majda Kamplet (članica ŽPS, katehistinja),  

   se zavezujem, da bodo vsi zbrani podatki uporabljeni le za potrebe oratorija  ter obravnavani  

   v skladu z varovanjem  podatkov.   

   Podatki bodo hranjeni do zaključka  oratorija oziroma do 15. 9. 2019, po tem datumu bodo na  

   ustrezen način uničeni.   

 

  Prosimo, da zaradi lažje priprave oratorijskih aktivnosti prijavo za udeležbo vašega otroka na  

 oratoriju do 31.7.  predhodno sporočite:  

❖ po elektronski pošti na naslov: majda.kamplet@siol.net;  

❖ po telefonu:  031 661 075 (Majda); 

 

 

Izpolnjene in podpisane prijavnice oddajte v poseben nabiralnik pod korom v župnijski cerkvi ali pa pred 

samim oratorijem.  

 

 

 

 Celje, ___________________                             ___________________________ 
                                                                                                               (podpis staršev) 
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