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Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij »Originalen.sem« 2021 ni možna.  
Zagotavljamo, da bo društvo Salezijanski mladinski center Sevnica kot izvajalec oratorija in kot upravljavec osebnih 
podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo oratorija in informiranje o njegovem 
programu. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo 
hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadar koli prekličete na naslovu SMC Sevnica (Glavni trg 15, 8290 
Sevnica) ali preko e-pošte: info@smc-sevnica.si.  

 

Prijavnica na Oratorij »Originalen.sem« 2021 

Spodaj (zadaj) podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na poletni program Oratorij »Originalen.sem« 
2021 v SMC Sevnica. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija 2021, 
potrjujem, da sem seznanjen/a s programom in pravili obnašanja ter da z njimi soglašam.  
 

Ime in priimek otroka: ____________________________________ 
 

Razred, ki ga je otrok obiskoval v šolskem letu 2020/21:_____________________________ 
(Ime, priimek in podatek o razredu bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi otrok po skupinah na oratoriju.) 

 

Telefon staršev ali skrbnikov: ________________________________________________________________ 

(Telefonsko številko bomo uporabili le v času trajanja  oratorija za morebitno urgentno informiranje staršev o spremembah programa 
ali o dogodkih povezanih z vašim otrokom.) 

 
Posebne opombe (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …): ______________________________________________  
(Informacija nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi potrebami.) 

  

OZNAČITE UDELEŽBO:  
 

 1. teden (5.–9. julij)  
 

 2. teden (12.–16. julij) 
 

Cena: 25 €/teden (vsak naslednji otrok v družini 20 €)

Izpolni SMC Sevnica 
 
Vrednost plačila: 
 
_______________ 

Datum plačila: 
 
_________________ 

Plačilo prevzel: 
 
____________________ 

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

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega 
otroka in pravilom glede uporabe lastnih plastenk oz. steklenic za pitje: 
 

Soglašam, da se mojega otroka na programu oratorija lahko fotografira in snema za namen arhiva SMC 
Sevnica: 
DA     NE    

          

Soglašam, da se fotografije in video posnetke otroka z oratorija lahko objavi za namen informiranja in 
promocije Oratorija v Sevnici in Oratorija Slovenija (na spletu, na televiziji ali v tiskanih medijih):  
DA     NE    
 
Soglašam s pravilom, da mora imeti vsak udeleženec s seboj svojo plastenko ali steklenico (podpisano), ki jo 
bo uporabljal za pitje. 
DA     NE    
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Izjava staršev 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19  

 

Moj otrok _________________________________________________________ (ime in priimek otroka) 

1. v zadnjih 14 dneh ni imel katerega koli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, 

slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;  

2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2; 

3. če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z 

otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma. 

 

Zavedam se, da je ob udeležbi na oratoriju tveganje za prenos morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Z dovoljenjem za 

udeležbo mojega otroka oratoriju sem pripravljen to tveganje sprejeti. 

 

Razumem priporočilo, naj otrok stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami v rizičnih skupinah za hujši potek okužbe v času 

oratorija in v tednu po njem omeji oz. je z njimi v stiku le na fizični distanci 1,5 m. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo. 

 

Kraj in datum:____________________________________ 

 

Podpis:__________________________________________ 

 

*Otrok si želi biti v skupini z naslednjimi sovrstniki (največ 5 oseb, želje bomo poskušali uresničiti v čim večji meri): 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) 

je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih 

je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi 

boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna 

pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša 

kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s 

površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za 

preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 
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