POSTNI ORATORIJSKI DAN 2022
Župnija Bogojina
Dragi starši,
prijazno Vas prosimo, da prijavnice oddate pravočasno, saj
nam boste tako pomagali pri organizaciji oratorijskega dne.
Naprošamo Vas, da otroke za lažje gibanje in ustvarjanje v
polni meri oblečete in obujete v športno opremo.

Dragi otroci,
animatorji v času priprave na Veliko noč pripravljamo postni
oratorijski dan, ki bo potekal v soboto, 9. 4. 2022. Oratorijski
dan bomo začeli ob 9.00 uri
in ga končali ob 13. 00 uri. Program je namenjen otrokom od
štirih let naprej.
Z otroki bomo preko delavnic in pesmi spoznavali pomen
Velike noči.
Prijavnice bomo animatorji zbirali v nedeljo, 3. 4. 2022, po
rani maši. Otroci, pridite k Jezusu. 

Prosimo, da otroci prinesejo svojo steklenico za pijačo in
malico ter zaščitno masko. Kosila in malice letos ne bomo
organizirali. Prav tako prosimo, da otroci, ki se slabo počutijo
ali kažejo simptome okužbe, ostanejo doma.
Za izvedbo oratorijskega dne pa bomo hvaležni za vsak
prostovoljni prispevek.
Zahvaljujemo se Vam, da ste nam tudi letos v času
oratorijskega dne pripravljeni zaupati svoje otroke.
Lepo vas pozdravljamo,
animatorji Župnije Bogojina in župnik

PRIJAVNICA NA ORATORIJSKI
DAN 2022 Z IZJAVO STARŠEV
Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam
svojega otroka na Oratorijski dan Župnije
Bogojina 2022, ki bo potekal, 9. 4. 2022. Z
izpolnjeno
in
podpisano
prijavnico
dovoljujem, da se moj otrok udeleži
Oratorijskega dne Župnije Bogojina 2022, in
potrjujem, da sem seznanjen/a z njegovim
programom in pravili obnašanja ter da z
njimi soglašam.
IME in PRIIMEK:_______________________
NASLOV: ____________________________

- soglašam, da se mojega otroka na
programu Oratorijski dan Župnije Bogojina
2022 lahko fotografira za namen arhiva
Oratorija Bogojina:
 Da
 Ne
- soglašam, da se fotografije otroka z
Oratorijskega dne Župnije Bogojina 2022
lahko objavi za namen informiranja in
promocije Oratorija Bogojina in Oratorija
Slovenija (na spletu, na televiziji ali v tiskanih
medijih):

Izjava staršev

ŠTEVILKA STARŠA, KI JE V ČASU ORATORIJA
DOSEGLJIV: __________________________

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja

E-MAIL STARŠA: ______________________

Moj otrok
____________________________________
(ime in priimek otroka)

PODPIS STARŠEV: _____________________

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali
nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave
osebnih podatkov vašega otroka:

- v zadnjih 14 dneh moj otrok ni bil v državah
in ni bil v stiku z ljudmi, ki so bili v državah, ki
so na dan odhoda na aktivnost, na rdečem
seznamu držav s COVID-19 (seznam je
objavljen na https://www.policija.si/medijskosredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnostgpue ).

Če bomo pri vašem otroku opazili zgoraj
navedene znake, vas bomo poklicali, da
pridete po otroka.

 Da
 Ne

DATUM IN LETO ROJSTVA: ______________

POSEBNE OPOMBE(alergije, zdravila, bolezni
…): _________________________________

- če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj
navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena
okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom
biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje
družinski član), bo otrok ostal doma;

COVID-19

- v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od
naslednjih simptomov/znakov: povišana
telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo
počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje
(občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil
v tem obdobju zdrav;

Zavedam se, da je ob udeležbi na oratoriju
tveganje za prenos morebitne okužbe z
virusom SARS-CoV-2 večje. Z dovoljenjem za
udeležbo mojega otroka na oratoriju sem
pripravljen to tveganje sprejeti.
Razumem priporočilo, da naj otrok stike s
starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami v
rizičnih skupinah za hujši potek okužbe v
času oratorija in v tednu po njem omeji oz.
je z njimi v stiku le na fizični distanci 1,5 m.
Druženje namreč poveča tveganje za
okužbo.
Kraj in datum________________________

- v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri
kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2;
Podpis:______________________________

