1.-6.
JULIJ

IMAŠ MOČ!
Oratorij Cerklje
2019

Dragi starši in otroci!
Animatorska ekipa se že od februarja dalje pridno pripravlja na letošnji oratorij,
ki praznuje že 19 leto obstoja in nosi naslov Imaš moč. Junak, ki nas bo spremljal
čez cel teden počitnic, je Peter Klepec, junak slovenske ljudske legende.

Kdo?
Na oratorij vabimo vse osnovnošolce do vključno 8. razreda in tiste
otroke, ki bodo jeseni začeli hoditi v šolo. Mlajših otrok zaradi organizacije
programa na oratorij žal ne moremo sprejeti.

Prispevek
Ker je z oratorijem povezanih kar nekaj stroškov (malica, material za delo v skupinah in
na delavnicah, organizacija avtobusnega izleta, oratorijsko darilo ...), vas prosimo, da naše
delo podprete tudi s prispevkom in nam tudi s tem izkažete podporo. Letos bomo uvedli
popust za večje družine. Za otroke iz ene družine prosimo za prispevek:

1 OTROK 2 OTROKA 3 OTROCI 4 OTROCI 5+ OTROK
25 €

45 €

60 €

75 €

90 €

Prijavnica

Prispevate lahko tudi več. V vsakem primeru pa naj denar ne bo razlog, da se kateri izmed
otrok ne bi udeležil oratorija – obrnite se na župnika Jerneja ali zaposlene na DMC-ju.
IME IN PRIIMEK
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(Ime, priimek, datum rojstva, starost in razred bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi otrok po skupinah
na oratoriju.)

NASLOV
(Domači naslov bomo uporabili za potrebe pošiljanja obvestil, povezanih z oratorijem.)

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

Kontakt
Oratorijski dan

Župnišče 04 252 82 00

8.45 zbiranje otrok

DMC 041 945 604

9.00 dvig zastave, pozdrav

cerklje.oratorij@gmail.com

9.30 igrica, skupna kateheza

Prijave

10.00 kateheze po skupinah

Na oratorij se prijavite tako, da izpolnite
spodnji obrazec, ga odrežete in skupaj s
prispevkom prinesete v ŽUPNIŠČE v času
uradnih ur ali na DMC v času uradnih ur.

10.45 delavnice
12.00 malica in odmor
13.00 velike igre
15.00 spust zastave, zaključek dneva

Rok za prijavo je 25. 6. 2019

(Če boste po tem datumu želeli prijaviti otroka, bo to možno v
dogovoru z vodstvom, a vas bomo prosili za 5 € višji prispevek,
ker imamo z vsemi naknadnimi prijavami res veliko dela.)

Oratorijski teden

Prijavnica

... traja od ponedeljka do sobote. V tem tednu enkrat priredimo vodne igre. V sredo se
odpravimo na avtobusni izlet, ki se zaradi oddaljenosti kraja konča ob 16.00 na
župnijskem dvorišču.
V sredo, 3. julija, vabimo vse odrasle na ORATORIJ ZA ODRASLE (pogovorna delavnica in
odbojka). Program se prične ob 20. uri.
V soboto ob 14. uri je ZAKLJUČNA MAŠA in praznovanje na župnijskem dvorišču, kamor
ste vsi zelo lepo vabljeni.
Fotografije oratorija dnevno objavljamo na naši Facebook strani 'Oratorij Cerklje na
Gorenjskem'.

POSEBNE OPOMBE (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …):
(Informacijo nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi morebitnimi
potrebami.)

Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij Cerklje 2019 lahko fotografira za
namen arhiva Oratorija Cerklje ter se fotografije javno objavlja na spletu za namen
informiranja in promocije Oratorija Cerklje:
Da.
Ne.

KRAJ IN DATUM

PODPIS STARŠEV

