
PRIJAVNICA ZA POČITNIKOVANJE 
ORATORIJ in ANKARAN 2017

Ime:  Naslov: 

Priimek: Poštna številka: 

Datum rojstva: Kraj:  

Kraj rojstva: Občina: 

Tel.: GSM: Razred: 

Velikost majice:         DA  NE 

Počitnikovanje v Ankaranu

1. skupina od 3. do 9. julija

2. skupina od 9. do 15. julija

Ime in priimek očeta:  

Ime in priimek matere: 

Zdravstvene posebnosti  Epilepsija:  

 Alergije splošno:   Srčne težave: 

 Alergije na zdravila: Piki žuželk: 

 Astma:   Drugo:  

Kraj in datum prijave: 
______________________ 

podpis staršev/skrbnika 

Opomba 1: 
S podpisom prijavnice se starši/skrbnik zavezujemo/m, da bo udeleženec/ka v programu izpolnjeval/a vsa 
pravila skupnega dela in življenja. 
Opomba 2: 
Podpisani dovoljujem uporabo in obdelavo osebnih podatkov za pripravo in izvedbo programa: Počitnice 
malo drugače 2017, slikanje otroka v izvajanju programa za spominski slikovni CD, objavo slik v internih 
župnijskih glasilih in verskem tisku. 
Opomba 3: 
Prijavnico izpolnite z zahtevanimi podatki z računalniškim vnosom, natisnite, podpišite in pošljite na naslov: 
Župnijski urad Griže, Griže 5, 3302 Griže 
ali  jo natisnite in ročno izpolnite in potem pošljite  po pošti ali osebno prinesete  v župnišče Griže. 

Izpolni organizator 

Vplačila Datum: 
1. obrok € 
2. obrok € 
Skupno: € 

Plavalec:         

1. skupina od 24. do 28. julija

Oratorij

v spodnja polja vnesite vaše podatke. Prosimo, da izpolnete vsa polja. 
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