VABILO NA POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
ZA NAJSTNIKE IN NAJSTNICE

»HENGAJ Z NAMI«
Na Društvu za preventivno delo pripravljamo počitniški program POLETNE »MLADINSKE
DELAVNICE« namenjene vsem najstnikom starim od 13 do 15 let.
Pripravljamo številne zanimive aktivnost in doživetja kot so:

- delavnice o različnih najstniških temah
- ogled mladinskega filma
- igranje kreativnih družabnih iger
- zabavno presenečenje 
- poslikava na nahrbtnik iz blaga (darilo
- športne aktivnosti in druženje v parku.

)

Vsekakor bomo poskrbeli za to, da bo čas, ki ga boste preživeli z nami zabaven in tudi
koristen ter poučen. Ponuja se torej odlična priložnost za spoznavanje novih sovrstnikov ter
pridobivanje novih znanj in izkušenj!
Več o počitniškem programu: https://www.drustvo-dpd.si/

Program bomo izvajali v dveh terminih:
1. termin: 4.7. – 8.7. 2022 (pon – pet; 10h – 14.30h)
2. termin: 15.8. – 19.8. 2022 (pon – pet; 10h – 14.30h)
Lokacija: Grablovičeva 28, Ljubljana - Vodmat
Program je BREZPLAČEN in obvezne so predhodne prijave!

Rok za prijavo je 27.6.2022 za 1. termin ter 8.8.2022 za 2. termin.
Prijava je mogoča le za celoten termin (teden).
Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete po navadni pošti (Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana) ali e-pošti
(dpd.md@guest.arnes.si) ali jo izpolnite v online verziji: https://forms.gle/M8meYa2kjf4dPWuQ9
Prijavnico in tedenski program aktivnosti najdete tudi na naši spletni strani www.drustvo-dpd.

Program finančno podpirajo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvo za zdravje RS ter Mestna
občina Ljubljana.

PRIJAVNICA NA POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 2022

Ime in priimek učenca/-ke: _________________________________________________________________
Starost učenca/-ke :___________
Osnovna šola, ki jo učenec/-ka obiskuje: ______________________________________________
Prijava za termin (ustrezno obkrožite):

a) 1. termin: 4.7. – 8.7.

b) 2. termin: 15.8. – 19.8.

Ime in priimek starša ali skrbnika: _______________________________________________________
Telefonska številka (na katero boste dosegljivi v času delavnic): _______________________________
E-pošta (za podrobnejše informacije o izvedbi programa): ___________________________________

Soglasje staršev ali skrbnikov
S podpisom soglašam, da se moj otrok udeleži zgoraj omenjenih aktivnosti in da se v spremstvu izvajalcev lahko
aktivno vključuje v vse organizirane aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru projekta. Zavezujem se, da bom
Društvo za preventivno delo pravočasno obvestil/a, v kolikor se moj otrok določene aktivnosti ne bo udeležil.
Podpisani DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM (ustrezno obkrožite), da mojega otroka med izvedbo
počitniškega programa fotografirate ali avdio-vizualno snemate za potrebe Društva za preventivno delo
(promocija,
objave
na
spletu,
promocijski
material).

Datum: ___________________

Podpis starša ali skrbnika: _______________________

Varstvo osebnih podatkov: V skladu s 13. členom GDPR vas obveščamo, da zgoraj navedene osebne podatke potrebujemo zgolj za namene
našega društva v zvezi z zbiranjem prijav udeležencev na počitniški program "Hengaj z nami" in ne bodo posredovani naprej tretji osebi.

Program finančno podpirajo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvo za zdravje RS ter Mestna
občina Ljubljana.

