Vipavski Križ, 9. 4. 2016

Dragi starši,

Karin Kobal: 068-160-250, Neža Vermiglio: 040-308-418
in Dejan Slokar: 030-396-227.
Mir in dobro!

Karin, Neža, Dejan, br. Jakob in br. Vlado
(voditelji oratorija)

(podpis staršev)

_______________________

_______________________________________________________________________

Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo (tudi v času oratorija):

_______________________________________________________________________

Večje število prijavnic si lahko natisnete na spletni strani www.drustvo-vozel.com.

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila, druge posebnosti … ): ________________

Starši otrok boste o vseh morebitnih spremembah, opozorilih, obvestilih, težavah in novostih sproti
obveščeni vsak dan zjutraj oz. popoldne pri mašah.

Razred, ki ga je otrok zaključil v tem šolskem letu: ______________________________

Ob prihodu na oratorij mora vsak otrok obvezno imeti s seboj izpolnjeno prijavnico.

Telefon, na katerem boste dosegljivi v času oratorija: ___________________________

Če kateri izmed vaših otrok igra inštrument (kitara, flavta, klavir, bobni…), bi bili veseli, da svoj talent
deli na oratoriju, saj bi z njim lahko polepšal skupni teden in slavljene.

_______________________________________________________________________

Za hrano bo poskrbljeno, zato ni zaželeno, da otroci s seboj nosijo svojo malico, ker jim jo bomo
pripravili mi. Priporočamo pa se za kakšno pecivo, sadje ali druge dobrote za vse.

Naslov s pošto in poštno številko: ____________________________________________

Letos lahko po novem v četrtek 25. avgusta prespijo tudi otroci, ki so končali 4. ali 5. razred. S seboj
naj imajo pribor za osebno higieno, spalno vrečo, armafleks ter vse potrebno za eno nočitev.

Datum rojstva (dan, mesec, leto) : ___________________________________________

Najstniki (ki prespijo v šotorih) potrebujejo pribor za osebno higieno in oblačila za 6 dni, spalno
vrečo, armafleks ter majico, hlače in obutev, ki jih ni škoda raztrgati ali umazati.

Ime in priimek: __________________________________________________________

Otroci na oratoriju ne prespijo in gredo vsak dan po programu domov, zbiranje zanje poteka vsak
dan od 7h do 8h na samostanskem dvorišču, starši pa jih pridete iskat predvidoma ob 16h, ko bo
tudi sveta maša (o urniku svetih maš boste še kasneje prejeli domov obvestilo). Staršem
priporočamo, da imajo otroci vsak dan v nahrbtniku rezervno obleko, zaščitno sredstvo proti
klopom, kapo in plastenko z vodo. V torek je celodnevni pohod, zato naj bodo športno oblečeni, v
petek pa potrebujejo kopalke za vodne igre.

Ena prijavnica velja za enega otroka!

Oratorija letos ne bomo pričeli s starejšimi (najstniki) in mlajšimi (otroci) skupaj. Pričetek za
najstnike je že v nedeljo 21. avgusta od 15h do 16h na samostanskem dvorišču. Otroci se pridružijo v
ponedeljek 22. avgusta, zbiranje bo potekalo od 7h do 8h na samostanskem dvorišču. Tako se bomo
lahko v skupnih dneh drug od drugega učili in bili starejši mlajšim za zgled.

PRIJAVNICA ZA ORATORIJ VIPAVSKI KRIŽ 2016

oratorij v Vipavskem Križu bo letos potekal od ponedeljka 22. avgusta do petka 26. avgusta.
Letošnje oratorijsko geslo je: Zdaj gre zares!

Drobni tisk:
S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi. Zavezujem se, da bom
otroka v primeru, da bo s svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija, prišel iskat po
pozivu odgovornega. Soglašam z objavo fotografij na spletni strani in v občilih, ki bi utegnila o
oratoriju poročati. S podpisom jamčim o resničnosti svojih navedb. Soglašam tudi, da lahko
občina preveri, da je bil moj otrok res na oratoriju.

Datum izvedbe oratorija:
Najstniki (končan 6. - 9. razred) in otroci ( 5let – končan 5. razred):
ODREZEK PRIJAVNICE

(21) 22. - 26. 8. 2016
Prijavnice oddajte animatorjem na dan oratorija ob sprejemu!

Na otoka oratorij porabi 25 evrov, na najstnika 30 evrov.

Če se vaš otrok namerava udeležiti oratorija, to sporočite Karin Kobal na tel.:

068-160-250
ali na
e-naslov oratorij.vip.kriz@gmail.com

Prijave zbiramo od 9. maja do 14. avgusta!
Lepo vas naprošamo, da SE PRIJAVNEGA ROKA DRŽITE,
saj je hrano in program nemogoče načrtovati, če se v zadnjem tednu prijavi 50 novih otrok.
Sledite nam lahko tudi na spletu: www.drustvo-vozel.com

