Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave
osebnih podatkov vašega otroka:
(V primeru neizpolnitve vseh elementov prijavnice, se prijavnica označi za nepopolno in ne gre v
postopek za prijavo.)

Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij Sladka Gora 2022 lahko
fotografira za namen arhiva Oratorija Sladka Gora:
□
□

ZA BOŽJO SLAVO
ORATORIJ 2022

Da.
Ne.

Soglašam, da se fotografije otroka z Oratorija Sladka Gora 2022 lahko objavi za
namen informiranja in promocije Oratorija Sladka Gora in Oratorija Slovenija (na
spletu, na televiziji ali v tiskanih medijih):
□
□

Da.
Ne

Sem ozaveščen o trenutnem stanju virusa v državi ter sem sebe in svojega otroka
seznanil z navodili o letošnjem izvajanju oratorija.
□
□

Da.
Ne.

Soglašam, da se moj otrok udeleži pohoda/izleta v neznano, ki bo potekal v okviru
Oratorija Sladka Gora 2022.
□
□

Da.
Ne.

Župnija Sladka Gora
Kraj in datum:
Cena:

Podpis starša ali skrbnika:

23. 8 – 26. 8. 2022

Prijavnica na Oratorij Sladka Gora 2022
Kaj bomo počeli?
Z Ignacijem Lojolskim bomo vsak dan zapeli himno, spoznavali njegovo življenjsko
popotovanje, se o njem pogovarjali na katehezah in preizkušal ročne spretnosti na
ustvarjalnih delavnicah. Oratorijske dneve bomo zaključili z velikimi igrami.

Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij Sladka Gora 2022, ki se
bo dogajal od 23. do 26. avgusta 2022. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da
se moj otrok udeleži Oratorija Sladka Gora 2022. Prav tako potrjujem, da sem seznanjen/a z
njegovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi soglašam.

Poleg tega nas čakajo še izlet v neznano, vodne igre, zaključna sveta maša za otroke
in starše, animatorji pa vam pripravljamo tudi nekaj presenečenj.

Ime in priimek otroka:

Cena:
Prispevek za udeležbo na oratoriju pokriva vse stroške materiala, izleta in obrokov.
Za prvega otroka znaša cena 20 €, za vse ostale otroke iz družine pa 15 €.
Če bi znesek predstavljal oviro za udeležbo otroka na oratoriju, se brez zadržkov lahko
obrnete na g. župnika in se dogovorite glede tega.
PRIJAVE PREJEMAMO DO 01. 08. 2022!
Prijavnice lahko prinesete v zakristijo po sveti maši ali v župnišče.
Obvestila za starše







Oratorij vsak dan začnemo ob 8.45 s prijavo na delavnice, končamo pa s
spustom zastave ob 16.00.
Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti za dejavnosti zunaj.
Sporočite, če kdo od otrok na oratoriju ne bo prisoten ves čas, in/ali ima
kakšne zdravstvene težave.
Za varnost otrok bo poskrbljeno. Nujno potrebno pa je, da otroci upoštevajo
navodila animatorjev in se držijo pravil oratorija.
Oratorij bomo končali v petek 26.8. s sveto mašo ob 15.00, h kateri ste
povabljeni tudi starši.

Za vprašanja smo vam na voljo:
po e-pošti,
neza.svetelsek12@gmail.com
na tel. številkah,
Neža Svetelšek
031 887 845
Damjan Ratajc
041 576 012

Oratorij bo potekal v skladu s takratnimi NIJZ priporočili.

(Ime, priimek, leto rojstva ter končan razred bomo uporabili pri razvrstitvi otrok po skupinah na
oratoriju in izdelavi izkaznic.)

Datum rojstva:

.

.

Končan razred:

vrtec 1

2

3

4

5

6

7

8

Velikost majice (obkroži):
5/6

7/8

9/12

12/14

odrasla S

odrasla M

odrasla L

odrasla XL

(Informacijo bomo uporabili za naročanje ustreznih velikosti majic, ki jih bodo vaši otroci prejeli na
oratoriju. V primeru, da podatka ne bomo prejeli, otroku ne bomo mogli naročiti majice.)

Naslov, poštna številka in pošta:
(Domači naslov bomo uporabili le v času oratorija v primeru težav ali posebnih okoliščin)

Telefon staršev ali skrbnikov:

-

-

(Telefonsko številko bomo uporabili le v času trajanja oratorija za morebitno urgentno informiranje
staršev o spremembah programa ali dogodkih povezanih z njihovim otrokom.)

E-pošta:
(E-pošto bomo uporabili za pošiljanje obvestil med oratorijem)

Posebne opombe (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …):

(Informacijo nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi
posebnimi potrebami.)

Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij Sladka Gora 2022 ni možna.
Zagotavljamo, da bo Župnija Sladka Gora kot izvajalka Oratorija Sladka Gora 2022 in kot
upravljavec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za
izvedbo in informiranja o programu Oratorij Sladka Gora 2022. S podatki bomo ravnali
skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do
preklica ali največ 10 let. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu
Župnije Sladka Gora (Sladka Gora 11, 3240 Sladka Gora) ali preko e-pošte:
(smarje.oratorij@gmail.com.)

