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ORATORIJ CERKLJE
28. 6. do 3. 7. 2021
Dragi otroci, dragi starši
Letos bomo v sklopu oratorija spoznavali
zgodbo Carla Acutisa, fanta iz sosednje
Italije, ki je pri petnajstih letih umrl zaradi
hude oblike levkemije, 10. oktobra lani pa je
bil razglašen za blaženega. Carlo je živel v
veliki ljubezni do evharistije in predvsem v
dobroti do sočloveka. Tako kot mnogi mladi,
je bil tudi on navdušen nad tehnologijo in
računalništvom, zato se bo marsikdo lažje
poistovetil z njegovo zgodbo.

Prispevek

je namenjen kritju stroškov malice, materiala
za ustvarjalne delavnice, oratorijskega darila
ter izvedbo oratorijskega izleta. Tudi letos
omogočamo popust na velike družine po
spodnji shemi.

1 otrok 25€
2 otroka 45€
3 otroci 60€

O ukrepih, ki jih bo potrebno upoštevati med
oratorijskim tednom, vas bomo obveščali
sproti, zato bo v letošnji prijavnici ptrebno
navesti email naslov enega od staršev
prijavljenega otroka. Prosimo le, da mail v
času tik pred oratorijem redno spremljate, da
boste seznanjeni z ukrepi in bo s tem vsem
udeležencem
zagotovljena
maksimalna
varnost. Na oratorij pošiljajte le zdrave
otroke in morebitne bolezenske znake takoj
javite vodstvu oratorija, da opozori vse
udeležence o morebitni okužbi.

4 otroci 75€
5+ otrok 90€

Vsekakor pa naj denar ne bo razlog, da se
vaš otrok ne bo mogel udeležiti oratorija.
Obrnite se na gospoda župnika ali zaposlene
na DMC-ju

KONTAKT
04 252 82 00
041 945 604
cerklje.oratorij@gmail.com

ŽUPNIŠČE
DMC
VODITELJI

Vabljeni vsi

osnovnošolci - od tistih, ki jeseni prvič
sedete v šolske klopi, pa vse do tistih, ki
greste septembra k sveti birmi.

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Starost:
Razred v šolskem letu 20/21 (obkrožite)

Telefonska številka enega od staršev:
E-mail naslov enega od staršev:
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Prijava
Prijavnico izpolnite, odrežite in jo skupaj s
prispevkom v času uradnih ur oddajte na
DMC najkasneje do ponedeljka 21. junija.

Namembnost osebnih
podatkov s prijavnice
Ime, priimek, starost, datum rojstva in razred
bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi
otrok po starostnih skupinah.
Domači naslov bomo uporabili za potrebe
pošiljanja obvestil v zvezi z oratorijem.
Telefonsko številko staršev bomo uporabili
le v času oratorija za morebitno urgentno
informiranje staršev o spremembi programa
ali dogodkih povezanimi z vašim otrokom.
Email naslov staršev bomo uporabili za
pošiljanje obvestil o izvedbi programa glede
na epidemiološke razmere.
Posebne opombe (alergije, bolezni, ipd.)
bomo uporabili za varnost vašega otroka v
času oratorija.

Ali bo otrok prisoten cel teden?

Oratorijski dan
8. 45
9. 00
9. 30
10. 00
10. 45
12. 00
13. 00
15. 00

sprejem otrok na dvorišču
pozdrav in dvig zastave
igrica in skupne kateheze
kateheze po skupinah
delavnice
malica in odmor
velike igre
spust zastave in zaključek dneva

Oratorijski teden
V šestih oratorijskih dneh se nam zgodi
ogromno dogodivščin.
Skupaj gremo na izlet, en dan imamo vodne
igre, vsak dan ustvarjamo na delavnicah in
na drugačen način spoznavamo evangelij.
V sredo organiziramo ORATORIJ ZA STARŠE
(začetek ob 20.00).
Teden se zaključi s SVETO MAŠO, ki bo v
soboto ob 14.00. Toplo vabljeni, da se nam
po sveti maši pridružite na pogostitvi ob
zaključku oratorija.
FOTOGRAFIJA
dnevno
objavljamo
na
Facebook
strani
Oratorij
Cerklje
na
Gorenjskem.
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V kolikor ne bo, kdaj bo odsoten?
POSEBNE OPOMBE (alergije, bolezni,
zdravila, prehranske posebnosti...)
S podpisom te prijavnice potrjujem, da je moj otrok na oratoriju
prisoten na mojo lastno odgovornost, da se strinjam z izvedbo
programa, s pravili discipline in z ukrepi, če moj otrok ne bo
spoštoval pravil. Zagotavljam, da bom ravnal skladno z navodili
NIJZ, ki mi jih bodo voditelji oratorija pravočasno posredovali.
Soglašam tudi z objavo fotografij na spletni strani, facebooku
in/ali v občilih, ki bi utegnila poročati o oratoriju. S podpisom
jamčim o resničnosti svojih navedb. Organizatorji oratorija se
zavezujemo, da bodo zbrani podatki uporabljeni le za namen
organizacije Oratorija in da bomo z njimi ravnali v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum
PODPIS STARŠEV

