Prijavnica za
Skupaj z Žajfarnico bomo izdelali naravna in dišeča mila. Preizkusili
pa se bomo tudi v izdelavi ogromnih milnih mehurčkov na dvorišču
Mladinskega centra.

V Notranjskem muzeju so nam spet pripravili zanimivo doživetje.
Odpravili se bomo na obisk v muzej in tam spoznavali značilnosti
jamskega sveta, predjamskega gradu in še in še ...

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Mladinski center Postojna,
Vilharjeva ulica 14, p.p. 126, 6230 Postojna, lahko pa jo oddate
osebno na istem naslovu do 26. julija. Prijave sprejemamo do
zapolnitve mest. Število prijav je omejeno.
Prijave so obvezne! Neprijavljenih otrok ne sprejemamo.
Ime in priimek udeleženca:

Starost:
V skrbi za okolje se bomo lotili recikliranja plastičnih zamaškov. Iz
njih bomo izdelali čudovite mozaike.

Način odhoda
z aktivnosti:

let

SAMOSTOJNO
PO DOGOVORU

V SPREMSTVU

Ime in priimek starša oz. skrbnika:

Č
Na svoj račun boste prišli vsi plezalci oziroma športniki po duši.
Radi plezate? Pridite!

Naslov in kraj:

Obiskali bomo Gasilsko-reševalni center in si pobliže pogledali,
kakšno opremo gasilci uporabljajo in kakšno je sploh njihovo delo.

GSM št:

E-pošta:
Za današnji dan potrebujete kolesa ali skiroje in čelade, saj se
bomo preizkusili v malo drugačnih spretnostih.

Spet boste v Mladinski center prišli s čeladami. Tokrat s seboj
prinesite še rolerje. Igrali bomo hokej, rolali po dvorišču, zadeli
kakšen gol in vijugali med ovirami.

Po Postojni bomo raziskovali zanimive vzorce in jih preslikovali na
bele majice., ki jih boste prinesli s seboj.

Označite, za katere
dni prijavljate udeleženca:

Dobimo se vsak dan ob: 9. uri
Končamo vsak dan ob: 13. uri
Lokacija:
Vsak dan se bomo z Lariso spoznavali z osnovami španščine.
Delavnice so primerne za otroke od 6 do 10 let.

PO-PI

7. 8.

8. 8.

13. 8.

14. 8.

16.8.

9. 8.

Sem zakoniti zastopnik otroka.
Mladinskemu centru Postojna dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
.
za
(brez javnih objav);
spletnih straneh Mladinskega centra Postojna;
družbenem omrežju Facebook.
Želim prejemati e-obvestila v povezavi z izvajanjem aktivnosti.
Tudi po preteku aktivnosti želim prejemati e-obvestila o otroških
programih organizatorja.
Izjava organizatorja: Udeležba na dogod kih je na lastno odg ovornost.
Udeleženec se mora v okviru aktivnosti ravnati po na vodilih mentorje v.
S podpisom prijavljam in dovoljujem udeležencu udeležbo na sklopu "JEZIK,
USTVARJANJ E, ŠPAS". Obenem potrjujem, da sem seznanjen/a z izjavo organi
zatorja aktivnosti in se z njo strinjam.
Podpis:

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE OBČIN POSTOJNA IN PIVKA

6. 8.

12. 8.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu usebnih podatkov (GDPR)
podajam naslednja soglasja oz. izjavljam (označite):

Zakaj bi samo v Riu imeli poletni karneval? Tudi mi ga imamo
lahko! Našemili se bomo v like, ki so nam blizu, in se v pustni
povorki odpravili po mestu.

Mozaike, ki jih bomo izdelali v sredo, 7. 8., bomo razstavili v okviru
tržnice nevladnih organizacij PO-stoj na živi ulici.

5. 8.

