PRIJAVNICA

DRAGI OTROCI!

Prijavljam se na duhovno-počitniški dnevi na
Daleč hribu

Letos smo se animatorji
odločili,
da
organiziramo
duhovno-počitniške dneve za
vse vas, ki želite nekaj svojega
časa v brezskrbnih jesenskih
počitnicah preživeti v veselju, molitvi in odkriti
nekaj novega ob spoznavanju Jezusa. Čeprav
ga že z verouka poznamo kar dobro, bomo o
njem zvedeli še kaj novega, predvsem pa ga
bomo prosili za veselje in za uspeh v novem
šolskem letu.

OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:......................................................
Naslov: ..................................................................
Rojstni podatki:...................................................
Razred pri verouku: ............................................
Mobitel mama: ....................................................
Mobitel oče: .........................................................
Podpis staršev: ...................................................
Podpis udeleženca: .............................................
Datum: ..................................................................
Prijavnico oddajte domačemu župniku ali
jo pošljite na naslov:
David Dobravc, Drska 39,
8000 Novo mesto
Na morebitne zdravstvene težave in uživanja
zdravil nujno opozorite voditelja duhovno –
počitniških dni!

Duhovno - počitniški dnevi so dnevi veselja,
druženja
s
prijatelji
in
čas, ko poleg
prijateljev in
animatorjev
ne pozabimo
na Boga, ki
nas ima zelo
rad.

Povabi še svoje prijatelje.
Več nas bo – lepše nam bo!

SEZNAM OPREME
A. OSNOVNA OPREMA
* spalna vreča ali kapna in prevleka za vzglavnik
* rjuha
* spodnje perilo, nogavice
* majice - dolg in kratek rokav
* trenirka
* pulover
* dolge hlače
* copati za po hiši
* barvice, škarje, lepilo,
* toaletni pribor ( zobna ščetka, zobna pasta,
milo, brisača, krema, glavnik)
*BATERIJSKA

SVETILKA

B. DOKUMENTI
* zdravstvena izkaznica
* prispevek za duhovno – počitniški vikend

C. STVARI, KI JIH NE POTREBUJEŠ
* video igrice
* mobitel +
* CD predvajalnik, MP3 predvajalnik
+Iz izkušenj vemo, da so mobiteli moteč
dejavnik za otroke, zato vas prosimo, da ga
otrok ne vzame s seboj. Ne skrbite, imeli bomo
Vaše telefonske številke in Vas bomo v primeru,
da bo to potrebno poklicali. Kdor bo telefon
vseeno imel s seboj, ga bomo vzeli in spravili, ob
koncu pa vrnili.

ŠE NEKAJ MALEGA O
PROGRAMU DUHOVNO –
POČITNIŠKIH DNI
Seveda vam vsega, kar bomo počeli ne bomo
zaupali, tu pa je samo nekaj iz programa ...

VODITELJ DUHOVNO-POČITNIŠKIH DNI:
David Dobravc – 041 668 071

in A N I M A T O R J I

INFORMACIJE
ZAČETEK: nedelja, 28. oktober 2012,
16.00 – na Daleč hribu
KONEC: torek, 30 oktober 2012,
17.00 – na Daleč hribu
CENA: 20 € (cena vključuje polni penzion
(zajtrk, kosilo, malica, večerja), bivanje in stroške)
PREVOZ: Duhovno-počitniški dnevi
potekajo po duhovni obnovi za birmance,
kar pomeni, da je možno, da se otroci
pripeljejo na Daleč hrib s starši birmancev!

ROK PRIJAV: 20. oktober 2012
Pot do DALEČ HRIBA
V križišču v Podturnu zavijemo desno, se
peljemo 300 m in v križišču zavijemo na
levo-v smeri table Rog. Po nekaj kilometrih
vožnje proti Bazi 20 pridemo do križišča,
kjer zavijemo desno-smer Rog. Po 1 km
pridemo do naslednjega križišča kjer
zavijemo levo in še po enem prevoženem
kilometru vidimo tablo Daleč hrib, kjer
zavijemo levo. Po cesti naravnost do koče.

za otroke od 2. – 9. razreda

Daleč hrib,
28.-30. okober 2012

