Prijavnica

1. termin: 30. junij do 7. julij 2019
2. termin: 7. do 14. julij 2019
3. termin: 14. do 21. julij 2019

Rad(a) živiš? Ja? Prepričan(a)? Povrhu pa še osnovnošolec ali osnovnošolka? Potem nujno beri dalje!
Kaj je Rad živim?
Pustolovščina za mlade katoličane »Rad živim« pomeni
izzivalen, ustvarjalen in duhovno bogat počitniški teden
za osnovnošolce. Brezskrben teden v Izoli, ko ne manjka
iger, druženja, navdušenja, nasmejanih obrazov, novih
odkritij, časa za Boga … Vse to v družbi pestre skupnosti
vrstnikov in animatorjev.
Zveni zanimivo?
Če bi torej rad(a) okusil(a) radost življenja in jo nato
razširil(a) med čim več ljudi, si vsekakor vabljen(a), da
izpolniš prijavnico. Veseli te bomo. :)
Letos imajo prednost vsi, ki še niso bili na Rad živimu.
Toda ne boj se, tudi ti si zlahka priboriš mesto na enem
od treh terminov.

Pomembno!
Za veljavno prijavo morate najprej izpolniti elektronsko
prijavnico, ki jo najdete na www.pastir.si, in z družino
zbrati vsaj pet točk (tisti, ki se prijavljate prvič, vsaj eno
točko). Področja, ki si jih izberete, označite na prijavnici
spodaj.
Prispevek za počitnice za enega otroka je 120 € + vsaj 1€
za Radi bi živeli, če pa prideta še brat in/ali sestra, bo
drugi otrok prispeval 110 €, tretji pa 100 €. Poravnate
lahko v dveh obrokih. Prvega oddate skupaj s prijavnico
v župnišču, drugega pa na srečanju za starše, ki bo 9.6.
2019 v Slovenj Gradcu po 10. maši v E- domu. V kolikor je
prispevek za vašo družino previsok, mirno sporočite.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na župnika
Simona ali na Albino Linasi (031 556 589).

Ime in priimek:

Način, kako bomo po načelih ferpleja zbrali točke:

Naslov:

1. odločitev za redno družinsko molitev
2. odločitev za redno molitev pred jedjo in po njej
3. odločitev za redno nedeljsko sveto mašo
4. starša se pridruživa zakonski skupini
5. starša sva sodelavca v svoji župniji
6. kot družina gremo na družinsko romanje
7. v tem letu praznujemo godove vseh družinskih članov
8. darujemo za misijone
9. postanemo boter otroku v misijonih
10. udeležba na Družinskem Rad živimu v Veržeju
11. drugo (nekaj podobnega, primernega):

Datum rojstva:
God in zavetnik:
Termin: 1., 2., 3.
Telefonska številka staršev:
Elektronska pošta staršev:
Opombe (alergije, bolezni, zdravila ipd.):
Plavalne veščine:
neplavalec/napol plavalec/dober plavalec
Podpis staršev:

