Prijavnica na poletni Oratorij Veliki Gaber 2022
Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij Veliki Gaber 2022, ki se bo odvijal od četrtka 14.
do nedelje 17. julija 2022. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija Veliki
Gaber 2022, potrjujem, da sem seznanjen/a z njegovim programom in pravili obnašanja, da z njimi soglašam in da je
otrok zdrav. Prispevek za prijavo prvega otroka iz družine je 30 €, za vse ostale 25 € (če plačilo zneska za družino
predstavlja težavo, se obrnite na župnika Janeza 031 661 821) . Prijave so možne do 3. julija 2022! Prijavijo se lahko
otroci z zaključenim prvim razredom.
Ime in priimek otroka: _______________________________ _________________________________________________________
Leto rojstva: _________________
(Ime, priimek in leto rojstva bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi otrok po skupinah na oratoriju.)

Naslov, poštna številka in pošta: ________________________________________________________________________________
(Domači ali elektronski naslov bomo uporabili za potrebe pošiljanja obvestil o sprejetosti na oratorij ter drugih obvestil, pove zanih z oratorijem.)

Telefon staršev ali skrbnikov + e-pošta (za dodatna navodila): ___________ ____________________________________________
(Telefonsko številko in e-poštni naslov bomo uporabili le v času trajanja oratorija za morebitno urgentno informiranje staršev o spremembah
programa ali dogodkih, povezanih z vašim otrokom.)

Posebne opombe (bolezni, alergije, posebnosti otroka …): __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ________
(Informacijo nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi potrebami. V primeru, da ne sporočite
otrokovih posebnosti, za posledice nosite polno odgovornost!)

Velikost majice (obkroži):

4

6

8

10

12

odrasla XS

odrasla S

odrasla M

(Informacijo bomo uporabili za naročanje ustreznih velikosti majic, ki jih bodo vaši otroci prejeli na oratoriju. V primeru, da podatka ne bomo prejeli,
otroku ne bomo mogli naročiti majice.)

Moj otrok bo prespal (obkroži): Da Ne

Moj otrok plava (obkroži): Da Ne

Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij Veliki Gaber 2022 ni možna.
Zagotavljamo, da bo Župnija Veliki Gaber kot izvajalka Oratorija Veliki Gaber 2022 in kot upravljavec osebnih podatkov
zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvedbo in informiranja o programu Oratorij Veliki Gaber
2022. 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 Veliki Gaber (Veliki Gaber 48,
8213 Veliki Gaber) ali preko telefonske številke vodje oratorija navedene spodaj.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo oratorija: Žiga Gros (051-241-832).

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega o troka:
Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij Veliki Gaber 2022 lahko fotografira za namen arhiva Oratorija
Veliki Gaber:
 Da.
 Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka z Oratorija Veliki Gaber 2022 lahko objavi za namen informiranja in promocije
Oratorija Veliki Gaber in Oratorija Slovenija (na spletu, na televiziji ali v tiskanih medijih):
 Da.
 Ne.
Soglašam, da otrok lahko nastopa v medijski produkciji Oratorija Veliki Gaber 2022 za pripravo predstavitvenega videa,
reklamnega materiala in vsakodnevnega »oratorijskega dnevnika«:
 Da.
 Ne.
Kraj in datum: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: ___________________

E
H
Za Božjo slavo mi živimo
Cism
A
in neustrašno se borimo,
E
H
ščit vere in oster meč Duha
A
H
smer romanju sta.
E
H
Za Božjo slavo mi živimo

Refren

E
A
Pred nami mnogo je poti,
Fism
H
zato Ignacij nas uči.
E
A
Razločevanje nam pomaga,
Fism
H
da večkrat dobra misel zmaga.
Fism
Gism
Pri šolanju nam je v pomoč
A
H
H7
za služenje nam daje moč.

E
A
Na naši poti nismo sami,
Fism
H
saj duh Gospodov je and nami.
E
A
Učimo se mu prepustiti
Fism
H
in Božji volji v vsem slediti.
Fism
Gism
Naj cilj bo tega romanja,
A
H H7
da skupaj srečamo Boga. 2x
ref

Medigra: E H A (Gism A Gism
A) H

Sob.
7:30 bujenje
8:00 telovadba, dvig zastave, himna
8:30 zajtrk
10:00 oratorijska zgodba
11:00 kateheze, priprave na mašo
12:15 kosilo
13:15 delavnice
16:00 velika igra

Pet.
7:30 bujenje
8:00 telovadba, dvig zastave, himna
8:30 zajtrk
10:00 oratorijska zgodba
11:00 kateheze, priprave na mašo
12:15 kosilo
14:00 izlet presenečenja
19:00 večerja
20:00 veseli večer
22:00 spust zastave, spanje

Čet.
9:00 zbor
9:30 dvig zastave
10:00 oratorijska zgodba
11:30 kateheze
13:00 kosilo
14:30 delavnice
17:00 skriti gost
19:00 večerja
20:00 predstavitev skupin
22:00 spust zastave, spanje

BL. CARLO ACUTIS

Cism
A
in neustrašno se borimo,
E
H
da dobro vedno and nami
kraljuje
A (Gism A Gism A) H
E
in med seboj nas povezuje

Okvirni urnik oratorija

Himna oratorija 2022 –
Za Božjo slavo!

Potrebščine:
• podloga armafleks
• spalno vrečo
• poletna oblačila za 4 dni (kratke
hlače, majice...)
• topla oblačila za zvečer (trenirka
jopica)
• pribor za osebno higieno
• kopalke, 1 velika brisača in 2 mali
brisači
• superge nogavice
• sončno kremo in pokrivalo za
zaščito proti soncu, sprej za zaščito
proti komarjem
• nahrbtnik za izlet
• nasmeh na obrazu

Ned.
7:30 bujenje
8:00 telovadba, dvig zastave, himna
8:30 zajtrk
10:00 oratorijska masa
11:30 spust zastave (zaključek)

19:00 večerja
20:00 večer presenečenja
22:00 spust zastave, spanje

