v župniji Celje Sv. Duh
vsak dan od 9.00 do 16.00
prijaviti se je potrebno najkasneje do KONCA JULIJA
denarni prispevek: 25€; vsak naslednji otrok v družini 20€
(za vsakega otroka potrebna svoja prijavnica!)
Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij Celje sv. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da
se moj otrok udeleži oratorija, potrjujem, da sem seznanjen/a z njegovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi
soglašam.
Kljub izvajanju vseh predlaganih ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Kot starši udeleženca
ste seznanjeni, da je ob udeležbi na oratoriju tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. 100% varnosti ne moremo
doseči in to tveganje morate sprejeti tudi vi, ko se otroci prostovoljno udeležijo oratorija. Voditelji oratorija in celotna
animatorska ekipa smo odgovorni, da naredimo čim več, da se morebitna okužba med udeleženci ne bi širila. A po drugi strani
ne moremo prevzeti odgovornosti, če se to vseeno zgodi.
V primeru da v času oratorija pri otroku opazite znake bolezni, vas prosimo, da to nenudoma sporočite na
e-pošto: pisarna@zupnija-svduh.si ali na eno izmed telefonskih številk: 031658455 (Marinka Kralj) ali 041913190 (Tilen Ravnak)
(Ta del prijavnice obdržite)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 naslov bomo uporabili za potrebe pošiljanja obvestil o sprejetosti na oratorij ter drugih obvestil, povezanih z oratorijem.)

Telefon staršev ali skrbnikov (ki bodo v času oratorija dosegljivi): ______________________________________________________
(Telefonsko številko 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, prehranske posebnosti …): __________________________________________________________
(Informacijo nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi potrebami.)

Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij Celje Sv. Duh ni možna.
Zagotavljamo, da bo Župnija Celje Sv. Duh kot izvajalka Oratorija in kot upravljavec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdelovala in
hranila izključno za izvedbo in informiranja o programu Oratorij Celje Sv. Duh. 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
Celje Sv. Duh (Ob Koprivnici 1, 3000 Celje) ali preko e-pošte (pisarna@zupnija-svduh.si).

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega otroka
(označite pred stavkom).

 Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorija Celje sv. Duh lahko fotografira za namen arhiva
oratorija.

 Soglašam, da se fotografije otroka Oratorija Celje Sv. Duh lahko objavi za namen informiranja in promocije
Oratorija Celje sv. Duh in Oratorija Slovenija (na spletu, na televiziji ali v tiskanih medijih).

 Soglašam, da se moj otrok udeleži izleta, ki bo potekal v okviru Oratorija Celje Sv. Duh.
 Soglašam, da otrok lahko nastopa v medijski produkciji Oratorija Celje Sv. Duh za pripravo predstavitvenega
videa, reklamnega materiala in vsakodnevnega »oratorijskega dnevnika«.
Kraj in datum: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: _________________________

