OSNOVNE INFORMACIJE
PROGRAM ORATORIJA
PONEDELJEK – PETEK
900 – začetek in jutranje aktivnosti
945 – kateheze

SOBOTA
Oratorijski dan s starši
Vljudno vabljeni vsi starši, ki želite tudi sami začutiti
oratorijski duh in se preizkusiti v kakšni spretnosti.

1045 – skupna molitev
1100 – delavnice
1200 – kosilo
1345 – velika igra
1600 konec

NEDELJA:
Zaključek oratorija
Bogu v zahvalo za letošnji oratorij darujemo Sveto
mašo. Tudi k Sveti maši ste vljudno vabljeni vsi starši,
bratci in sestrice, babice in dedki …

PRIJAVA
Prijavnice zbiramo najkasneje do 25. junija 2019. Oddate jih lahko fizično v škatlo v
cerkvi/župnišču oz. skenirane pošljete na e-mail voditeljev.

PRISPEVEK
Prispevek za nakup materialov, ki ga boste poravnali prvi dan oratorija, znaša za:
-

prvega/drugega otroka: 20 €
tretjega/četrtega/… otroka: 10 €

(V kolikor je predlagan znesek previsok, se obrnite na voditeljici ali župnika.)
* Po 25. juniju je prispevek, zaradi individualne obravnave in nakupa materiala, višji za 5 €.*

OTROCI NAJ IMAJO VSAK DAN S SEBOJ:
 primerno obutev (športno),
 copate,
 rezervna oblačila.

Za več informacij se obrnite na voditeljici oratorija.
Špela (spela.trdan@gmail.com)

Petra (petra.giovani@gmail.com)

Oratorij Želimlje Tudi letos lahko oratorijsko dogajanje spremljate na Facebook strani.

PRIJAVNICA NA ORATORIJ ŽELIMLJE 2019

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij Želimlje 2019, ki bo potekal od
26. 8. do 1. 9. 2019. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija
Želimlje 2019, potrjujem, da sem seznanjen/a z njihovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi
soglašam.

Ime in priimek otroka: ____________________________________
Leto rojstva: _________________
(Ime, priimek in leto rojstva bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi otrok po skupinah na oratoriju.)

Ime in priimek staršev:
________________________________________ TEL.: ___________________________________
________________________________________ TEL.: ___________________________________
(Ime, priimek in telefonsko št. bomo uporabili le v času trajanja oratorija za morebitno urgentno informiranje staršev o
spremembah programa ali dogodkih, povezanih z vašim otrokom.)

Elektronski naslov: ____________________________________________________________________
(Elektronski naslov bomo uporabili za potrebe pošiljanja obvestil o sprejetosti na oratorij ter drugih obvestil, povezanih z
oratorijem.)

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 Želimlje 2019 ni možna.
Zagotavljamo, da bo Župnija Želimlje kot izvajalka Oratorija Želimlje 2019 in kot upravljavec osebnih podatkov zgoraj
navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvedbo in informiranja o programu Oratorija Želimlje. 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 na naslovu Župnije Želimlje (Želimlje 46, 1291 Škofljica).

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih
podatkov vašega otroka (ustrezno obkrožite DA oz. NE):
-

Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij Želimlje 2019 lahko fotografira za namen
arhiva Župnija Želimlje: DA NE

-

Soglašam, da se fotografije mojega otroka z Oratorija Želimlje 2019 lahko objavi za namen
informiranja in promocije Župnije Želimlje (na spletu ali v tiskanih medijih): DA NE

-

Soglašam, da se moj otrok udeleži izleta, ki bo potekal v okviru Oratorija Želimlje 2019: DA NE

-

Soglašam, da moj otrok nastopa v predstavitvenem videu Oratorija Želimlje 2019: DA NE

-

Soglašam, da na navedeni e-naslov prejemam informacije o Oratoriju Želimlje 2019: DA NE

Kraj in datum: ______________________________________

Podpis starša ali skrbnika: ____________________________

IZBIRA DELAVNIC

Na seznamu delavnic označite 5 delavnic, ki bi se jih vaš otrok želel udeležiti.
Vsak otrok se bo sicer na oratoriju udeležil le 4 delavnic. Za razvrstitev v skupine pa
potrebujemo 5 želja, katere se bomo potrudili upoštevati, obenem pa si pridržujemo pravico
do sprememb.
*Pri prijavah, ki bodo oddane po 25. juniju, zaradi organizacije skupin, želenih delavnic ne bomo upoštevali.*

SEZNAM DELAVNIC
(Obkroži številko pred izbrano delavnico.)

1. ŠKARJICE HRUSTAVKE - Preizkusi se v ročnih spretnostih in kreativnosti ter ustvari lepo
pričesko.

2. ZAČGANA MIZA - Nihče si ne želi imeti zažgane mize zaradi prevročega lonca, zato bomo
izdelali pravo rešitev.

3. VPOKLICANI - Domovina te potrebuje - si dovolj izurjen, da bi jo zaščitil? Pridi in dokaži, da
si kos izzivom, ki te lahko doletijo na poti!

4. IZGUBJENA OVCA - Uporabi svojo moč in ideje, da premagaš nasprotnika in se tako rešiš.
5. ČRNA KUHINJA - Vstopi v črno kuhinjo in se naučiti spretnosti naših babic.
6. ŽELIMELJSKA Č'BELICA - Rad rišeš, imaš rad naravo, rad obujaš spomine, zgodovinske
dogodke, običaje, sam izdelaš lepo darilo ... ob teh slikah varuješ neprecenljivo slovensko
dediščino in ščitiš domek malih marljivih živali. Katerih?
(Namig: Črtasta srajčka in drobcena krila -v lonček iz voska bo med natočila.)

7. MOŽGANOBUM - Pravijo, da se čudesa godejo v možganobumu, pridi pogledat, bomo
skupaj odkrili kaj je tam!

8. VAŠKE NOVICE - Ujemi najboljše trenutke v fotoaparat in najlepše misli na papir!

Oratorij Želimlje 2019

IMAŠ MOČ

Kje? ŽUPNIJA ŽELIMLJE
Kdaj? 26. avgust – 1. september 2019
Kdo? Osnovnošolci (1. – 8. razred)
in predšolski otroci (rojeni l. 2013/14)

