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_______________________________________________________________________________ 
 

Številka: 35/2019 

Datum: 6.9.2019 

 
 

Spoštovani starši! 

 

V okviru Salezijanskega mladinskega centra Celje otrokom vsako leto nudimo možnost udeležbe 

pri različnih interesnih dejavnostih. V letošnjem šolskem letu 2019/2020 se lahko otroci udeležijo 

naslednjih organiziranih dejavnosti: 
 

• NOGOMET za fante (od 1. do 4. razreda) 

• ODBOJKA za dekleta od 13. leta naprej, vključno do letnika 2000  

• UČENJE KITARE za začetnike 

• UČENJE BOBNOV za začetnike 

• UČNA POMOČ za vse 

• PROSTOVOLJSTVO (srednješolci)  

• ANIMATORJI (nad 14 let) 

• CIRKUŠKE VEŠČINE (za otroke in za mlade, ki bi radi postali trenerji) 
 

- Prijavnice zbiramo do 23. 9. 2018. 

- Namen in cilj interesnih dejavnosti vključuje druženje, usposabljanje in medkulturno 

spoznavanje otrok/mladih. 

- Letni prispevek za učenje kitare in bobnov je 50€, ki se ga poravna ob prijavi. 

- Letni prispevek za cirkuške veščine je 20€, ki se ga poravna ob prijavi. 

- Letni prispevek na člana v skupini nogometa znaša 50 € (iz tega krijemo stroške trenerja, 

potrošnega materiala – žoge…, itd.). 30 € se poravna ob prijavi, drugo pa do konca oktobra 

ali po dogovoru. 

- Letni prispevek na članico v skupini odbojke znaša 80 € (iz tega krijemo stroške trenerja, 

potrošnega materiala – žoge, prevozi, najem telovadnice itd.). 50 € se poravna ob prijavi, 

drugo pa do konca oktobra ali po dogovoru. 

- Športna ekipa odbojke bodo sodelovale tudi v Salezijanski športni ligi, ki se bo odvijala 

enkrat mesečno. 

- Vsi skupaj si želimo, da bi treningi, tekmovanja in druženje ob tem potekalo dobro in v 

korist Vaših otrok. Zato Vas prosimo, da nam v smislu odgovornosti in strinjanja z našim 

delom prinesete nazaj izpolnjeno prijavnico na drugi strani. 

- Prijavite se lahko tudi preko e-pošte: smc.celje@gmail.com ali nas kontaktirate na: 051 677 

925 

- Z vsemi interesnimi dejavnostmi predvidoma začnemo v ponedeljek, 30. 9. 2017 ali po 

dogovoru s kakšno skupino že prej. Za večino dejavnosti bomo termine uskladili po prijavi. 

- Za trening odbojke imamo trenutno na razpolago termin ob četrtkih od 18.30 do 19.30 v 

telovadnici OŠ Hudinja (tekme pa bodo ob nedeljah popoldan), za drugi termin v tednu se 

bomo še dogovorili.  Če bi prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo obvestili 

pravočasno. 

- Za trening nogometa imamo na razpolago termin ob sredah od 17.00 do 18.00 v Don 

Boskovem centru Celje.  

 

Z upanjem na dobro sodelovanje, Vas lepo pozdravljam                           

 
 

Mitja Franc, vodja SMC Celje 
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PRIJAVNICA ZA (na črto vpišite dejavnost) ____________________ 
 

starši oz. skrbniki, se strinjamo in dovoljujemo, da se naš otrok 

 

_________________________________________________             ________________ 
                                                ime in priimek otroka                                                          rojstni datum otroka 

 

______________________________________________               __________________ 
                                                               naslov otroka                                                                    pošta in poštna št. 

 

________________________  ___________________________________ 
                         mobitel (staršev)                                                                 elektronski naslov (staršev) 

 

v Salezijanskem mladinskem centru Celje udeležuje celoletnih dejavnosti, da se bo na njih lepo in 

odgovorno obnašal in tako po svojih močeh pomagal k svojemu osebnemu napredku in k dobremu 

skupinskemu duhu.  

 
▪ Dovoljujemo uporabo fotografij, posnetkov in podatkov mladostnika/ce, pridobljenih oz. 

posnetih v okviru programa, za potrebe Društva Salezijanski mladinski center Celje 

(glasilo, letopis, spletna stran, promocijski material…). 

▪ Dovoljujemo, da organizacija prejme in hrani podatke, ki so zgoraj navedeni do preklica.  

▪ Dovoljujemo obdelavo podatkov v namene promocije in obveščanja. 

 
Prijavnica velja kot soglasje staršev/skrbnikov za gibanje in zadrževanje v Don Boskovem centru in prostorih 

Salezijanskega mladinskega centra do preklica. 

 

V ___________, dne __________        _________________________ 
                                                                                          podpis staršev oz. skrbnikov 

 

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

 


