
Programe sofinancirajo: 
 

 

 

 

 

 

Informacije in prijave: 
 

Društvo Salezijanski mladinski center 
Celje  

Don Boskov trg 1 
3000 Celje 

GSM: 051/677-925 (g. Mitja) 

smc.celje@gmail.com  

 

Možne samo predhodne e-prijave 

na: 
 

Na spletni strani Don Boskov center Celje/

MLADI-SMC: https://celje.donbosko.si/smc/  

 

 

Novi animatorji pozor! 
 
Če si star/-a 14 let in razmišljaš o 
vlogi animatorja, se nam pridruži in 
se preizkusi! 
 
V e-prijavnici obkljukaj kategorijo 
»animator pripravnik«. 
 
Za vse mladoletne animatorje se 
zahteva izjava staršev/skrbnikov o 
zdravju animatorja. Polnoletni pod-
pišejo sami. 

 
PRIPRAVE ANIMATORJEV NA 

ŠKOFIJAH 
24. 6. — 26. 6. 

Za animatorje, ki izvajate počitniške 
programe, organiziramo že v času pred 
počitnicami druženja, sledijo usposablja-
nja in konec junija animacijske tridnevne  
priprave na Škofijah. Med Oratorijem 
in Počitniškim varstvom so večerna dru-
ženja in vsakodnevna priprava ter eval-
vacija dneva. Po zaključenih programih 
se bomo za kakšen dan umaknili in nare-
dili celotno oceno programov. Sledili bo-
do še nekateri drugi programi, v organi-
zaciji Salezijanske mladinske pastorale, 
kjer ne bomo organizatorji, marveč ude-
leženci. 
 

 
 

 
SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE 

 

     VABI NA: 

 

POLETNE  
POČITNIŠKE  

PROGRAME 2020 
 

ZA OTROKE IN MLADE 



POČITNIŠKO VARSTVO ZA 
OTROKE   

20. 7. - 31. 7.  
 

Potrebuje vaš otrok varstvo, ker ste vi v 
službi? Po končanem oratoriju organiziramo 
dvotedensko celodnevno varstvo, ko bo vaš 
otrok čas preživel med vrstniki, Zanj pa bodo 
skrbeli zaposleni in animatorji. Prav gotovo 
mu ne bo dolgčas. 

Starost: Zaključen 1. razreda pa do 13. leta  
Skupaj bomo vsak delovni dan od 7.00 do 
16.00. 
 

Prispevek: 9€/dan (zajtrk, kosilo, program) 
ali 35€/za ves teden. 
 

Prijave sprejemamo do 15. 7.  

Oratorij 2020  
“ZAUPAM, ZATO SI UPAM”     

29. 6. - 10. 7.  
 

Za otroke, ki so končali 1. razred OŠ (otrok 

iz vrtca letos žal ne moremo sprejeti!!!) in za 
mlade do 13. leta (14 letniki vabljeni k anima-
torjem). Počitniško pestro dogajanje: ustvar-
jalne delavnice, vzgoja za vseživljenjske 
vrednote, igre, krajši izleti v okolici Celja … 
 

Vsak dan od 8.30 do 15.20. 
Jutranje varstvo že od 7.00 do 8.30. 

 

Na oratoriju 2020 bomo pod naslovom 
»Zaupam, zato si upam« spoznavali svetopi-
semski lik kraljice Estere, manj znanega lika, 
ki nosi bogato sporočilo za današnji čas.  
 

Prispevek:  
9€/dan ali 35€/v paketu za ves teden.  
V prispevek je vključeno: prijava, vstopnine, 
kosilo, material za delavnice, izleti, bazen...  

 
Prijave: do 20. 6.  
Ob prihodu prvi dan,  izdamo račun, ki ga po-
ravnate preko TRR računa.  
Prispevek plačan ob prijavi, se naknadno ne vrača! 
 
 

Starši, tudi če ne morete plačati prispevka v celoti, se 
oglasite, da se pogovorimo o možnostih udeležbe za vaše 
otroke.     
 

Veseli bomo tudi vsake podpore, donacije in tudi vsakovrst-
nih materialov, ki jih lahko prispevate za naše počitniške 
programe in tako omogočite udeležbo kakšnemu otroku, ki 
nima možnosti za preživljanje takšnih počitnic. 

PRIJAVNICA - POLETJE 2020 

 
_____________________________________________ 
ime in priimek 
 
__________________________________________________ 
leto rojstva in končan razred v šol. l. 2019/20  
 
_______________________________________ 
naslov in poštna številka 
 
_______________________________________ 
elektronski naslov staršev/skrbnikov 
 
_______________________________________ 

mobilni telefon staršev/skrbnikov 
 
(Označi program.)            

[  ] animat. priprave - Škofije 24. - 26. 6. 
[  ] oratorij 1. teden 29. 6. - 3. 7. 
[  ] oratorij 2. teden 6. 7. - 10. 7. 
[  ] varstvo otrok I. 20. 7. - 24. 7. 
[  ] varstvo otrok II.  27. 7. - 31. 7. 
 

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje z naslednjimi vrstami obdelave 
osebnih podatkov vašega otroka in potrdila, glede podpisane izjave 
COVID-19:  

Soglašam, da se vpisani podatki do preklica hranijo v evi-
denci Društva SMC Celje:       [  ] Da        [  ] Ne 

Soglašam, da se mojega otroka na Poletnih programih 2019 
lahko fotografira in snema za namen arhiva Društva SMC 
Celje:      [  ] Da        [  ] Ne 

Soglašam, da se fotografije, posnetki otroka iz poletnih 
programov 2019 lahko objavi za namen informiranja in 
promocije Društva SMC Celje (na spletu ali v tiskanih me-
dijih):    [  ] Da        [  ] Ne 

Soglašam, da želim na zgoraj navedeni domači ali elektron-
ski naslov prejeti informacije o prihodnjih programih Druš-
tva SMC Celje:           [  ] Da        [  ] Ne 

Potrjujemo, da smo kot starši ali skrbniki podpisali izjavo 
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.  

[  ] Da        [  ] Ne 

 
Datum in kraj                     podpis staršev oz. skrbnikov 
           
_______________        _________________________ 

PREVENTIVNI ZAJEZITVENI COVID-19 
POGOJI, KI JIH ZAGOTAVLJAMO: 

 

• Upoštevali bomo smernice NIJZ preven-
tivnih ukrepov. 

• Posebej bomo pozorni na higieno. 

• Skrbeli bomo za redno razkuževanje pro-
storov in pripomočkov. 

• Otroci se med seboj ne bodo mešali, saj 
bodo v skupinah, ki ne bodo imele fizič-
nega stika. 

• Večino dejavnosti bomo izvajali v dobro 
prezračenih in zunanjih prostorih. 

• Redno bomo v stiku s starši in spremljali 
morebitne simptome pri udelžencih. 

• Podrobnejše smernice in ukrepi, ki jih 
bomo izvajali, dobite v pismu ob prijavi. 


