Informacije o oratoriju 2019
Tudi letos se bo v naši župniji odvil poletni oratorij, kjer bodo otroci
spoznali zgodbo o Petru Klepcu. Začel se bo v nedeljo 30. junija po maši
9.15. Trajal pa bo do petka 5. junija 2019.
Oratorij je namenjen vsem otrokom, od predšolskih, do tistih, ki so letos
že zaključili sedmi razred. Starejši povabljeni v animatorsko skupino.
Prispevek za prvega otroka je 30 €, za vsakega naslednjega pa 5 € manj
(55 € za dva, 80 € za tri itd.).
V nedeljo 30. 6. bomo oratorij pričeli skupaj z vami starši. Po maši ob 9.15
bo sledil program tako za vas starše kot za otroke. To nedeljo bomo s
program zaključili ob 12.30 uri. Lepo vabljeni! Če kakšna družina v nedeljo
ne morem priti, se otrok pridruži oratoriju v ponedeljek.
Otroci naj na oratorij prinesejo copate, pokrivalo in primerna oblačila za igro na travniku. Od
ponedeljka do petka se bomo pred samostanom zbirali ob 8.45. Zaključili pa ob 16.00 uri. Otroci, ki
potrebujejo jutranje varstvo, lahko v župnijski dom pridejo že ob 7.30 uri. V sredo se bomo z otroki
odpravili na oratorijski izlet. Več informacij o izletu sledi na oratoriju.
Prijavnico in denar za oratorij oddajte katehetu, najkasneje pa vašega otroka na oratorij prijavite do
9. junija, ko bo sklep veroučnega leta. (maša v Bizoviku ob 9h ali maša v Štepanji vasi ob 10.30)
------------------------------------------------------------ odreži-----------------------------------------------------------------

Prijavnica za oratorij 2019
Svojega otroka ____________________________________ (ime in priimek) prijavljam na poletni
oratorij 2019. V tem šolskem letu je končal _____ (razred).
Ime očeta:

Ime mame:

Telefon očeta:

Telefon mame:
E naslov očeta ali mame:

Velikost majice: ______

Širina v cm
Višina v cm

3/4 leta,
96– 104 cm
33
45

5/6 let,
106-116 cm
36
47

7/8 let,
118–128 cm
39
50

9/10 let
130–140 cm
43
54

11/12 let
142–152 cm
46
57

XS
(odrasla)
48
61

S
(odrasla)
51
67

M
(odrasla)
53
72

Posebnosti (hrana, bolezni itd.):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DA / NE

Soglašam, z objavo fotografij na spletni strani, v občilih, ki bi utegnila poročati o
oratoriju. Odgovorna oseba, Matej Štravs, se zavezuje, da bodo zbrani podatki
uporabljeni le za namene oratorija in v skladu z varovanjem osebnih podatkov.

S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi, če moj otrok ne bo upošteval
pravil.
Podpis starša: .
__________________

