PRI J A V N I C A
POLETNA GLEDALIŠKA ŠOLA, DRUŽBENI DOM
ŠMARJE SAP
26. - 30. avgust 2019, od 7h – 16h
Vabimo vas, da svojega otroka vpišete na zabavne, gledališko obarvane počitnice, ki bodo potekale
v prostorih Družbenega doma Šmarje Sap in bližnji okolici. Tema letošnje gledališke poletne šole bo
»Šmarje-Sap skozi otroške oči«.
Gledališko šolo bo vodila Nika Brgant, gledališka pedagoginja, ki že sedem let uspešno vodi več
gledaliških šol. Za varstvo bo soodgovorna vzgojiteljica, v pomoč bodo tudi stalno prisotni
prostovoljci DPM Šmarje Sap. Več o mentorju, vodenju in podrobnem programu izveste na
uvodnem sestanku za starše, ki bo sklican naknadno.
V času delavnic bo poskrbljeno za prehrano – topel obrok in malica. Če je vaš otrok na karkoli
alergičen, ali ima kakršnekoli posebnosti, nas o tem prosimo obvestite.
Otrok naj bo udobno oblečen in naj ima s sabo šolske copate ali lahka športna obuvala (japonke ali
crocsi niso primerni) ter flaško za vodo.
Cena za paket poletnih gledaliških delavnic je 130 eur.
Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun, ki ga morate poravnati do 20. 8. 2019, sicer
udeležba ni mogoča. Že vplačano kotizacijo vrnemo ob predložitvi zdravniškega potrdila. Če otrok
ne bo želel sodelovati in bo zaradi tega onemogočal delo ostalim, ga bo moral starš ali skrbnik
odpeljati iz gledaliških delavnic.
Gledališke delavnice so primerne za otroke od 1. do 5. razreda.
Najnižje število otrok, da se delavnica izvede je 8. Sprejmemo največ 16 otrok, zato pohitite s
prijavami.
Prednost imajo otroci iz krajevne skupnosti Šmarje Sap. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih
mest.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na mail:
nika.brgant@gmail.com

PRIJAVA:
Ime in priimek udeleženca/ke:
Rojen-a:
Naslov: ulica, hišna št., kraj:
Pošta in poštna številka:
Ime in priimek starša ali skrbnika, podpisnika prijavnice:
Telefon starša ali skrbnika, ki je dosegljiv v času izvajanja delavnic:
e-naslov:
Opombe:

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene prijave in obveščanja o
delavnici. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo posredovani tretji osebi in bo osebne podatke udeleženca
uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
S prijavo podpisnik potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. Izjavlja, da je prijavljeni
udeleženec zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na
lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo
uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizator delavnice objavi njegove fotografije,
posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

