ORATORIJ ROVTE 2021

ORIGINALEN.SEM
23. do 26. AVGUST
LETOŠNJA ORATORIJSKA ZGODBA:
Na oratoriju bo letos beseda tekla o
Carlu Acutisu, na prvi pogled povsem
običajnemu najstniku, ki je bil je velik
ljubitelj živali, še posebno psov. O njih
je snemal zabavne filmčke in tako kazal
veliko zanimanje za računalništvo. Rad
je pomagal sošolcem, ki so imeli težave
z učenjem. Katere lastnosti so ga še
ločevale od vrstnikov, pa bomo izvedeli
na oratoriju!

PROGRAM ORATORIJA:
8.30 zbiranje pri župnišču
8.45 dvig zastave, himna
9.00 kateheze
10.00 delavnice
12.00 odmor za kosilo
12.45 velika igra
15.00spust zastave, navodila za naslednji dan
o Organizirano je tudi jutranje varstvo
od 8. ure naprej.

Oratorij se vrača v 4 dnevni obliki!
Na naslednji strani sta prijavnica in izjava o zavedanju prenosa okužbe. Prijavnico odrežite in
oddajte do 20.8. v škatlo v lopi pod zvonikom. Izjavo pa naj otrok izpolnjeno prinese na dan
oratorija.
Prijavijo se lahko otroci, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali osnovno šolo. Glede na
omejitve in majhno število animatorjev, si dovoljujemo omejiti število udeležencev, in sicer na
prvih 60 prijavljenih.
Kljub sproščanju ukrepov zoper Covid-19, se zavedamo, da je bolezen še vedno med nami, zato
bomo skušali bomo upoštevati čimveč ukrepov.
Prosimo vas da na oratorij pripeljete zdravega otroka, saj smo ga ob kakršnem koli znaku bolezni
dolžni poslati domov.
Prav vsi pa se moramo zavedati, da bomo morali program prilagajati glede na takratne razmere
in ukrepe. In morda oratorij tudi odpovedati. O vsem vas bomo pravočasno obvestili.
Za vse polnoletne voditelje, animatorje in druge sodelavce velja pogoj PCT – preboleli, cepljeni,
testirani. Otroci in mladi do 18. leta starosti se lahko aktivnosti udeležijo brez PCT.
Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu: oratorij.rovte@gmail.com ali na facebook
strani Oratorij Rovte.

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: ___________________
LETO ROJSTVA:_____________

RAZRED (KI GA JE OBISKOVAL/A V ŠOL.L.2020/21)_____________

TOČEN NASLOV:___________________________________________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV(+ime in priimek)_________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________
OPOMBE (BOLEZNI, ALERGIJE, ZDRAVILA, DIETE): _________________________________________________
DOVOLJUJEM

/

NE DOVOLJUJEM OBJAVO FOTOGRAFIJ OTROKA (obkroži)
PODPIS STARŠEV:_____________________________

(s podpisom se zavezujem, da sem pripravljen priti iskat otroka, če ne bo upošteval navodil animatorjev oratorija)

(prispevek na otroka: 10€)
----------------------------------------------------------------------------------- ODREŽI TUKAJ---------------------------------------------------------------------------------

Izjava staršev
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Moj otrok _________________________________________________________ (ime in priimek otroka)
1.

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;

2.

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

3.

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.

4.

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/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue )

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 oratoriju sem pripravljen to tveganje sprejeti.

Razumem priporočilo, 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:____________________________________
Podpis:__________________________________________

