
 

JESENSKE POČITNICE 2022 
 

 

OZNAČITE IZBRANO AKTIVNOST: 

 

 Sreda, 2. 11. KINO: animirani film ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE 
Dobimo se ob 9.50 pred Filmskim gledališčem v Idriji. Zaključili bomo ob 11.30. 

 

  Četrtek, 3. 11. Športni dan v Trampolin parku WOOP (aktivnost je namenjena otrokom od 

4. do 9. razreda OŠ)  (OZNAČI!)  Odhod ob   6.50 iz avtobusne postaje v Cerknem,  7.15 iz Sp. Idrije,    

 7.30 iz Idrije,  7.45 iz Godoviča . Povratek v Idrijo med 13.30 in 14.00, pot bomo potem nadaljevali 

naprej proti Sp. Idriji in Cerknem. Prispevek za udeležbo na izletu znaša 10 €. Informacije glede plačila vam 

bomo poslali po e-pošti po prijavi.  

Pred prijavo se seznanite z izjavo o odgovornosti, ki je dostopna na povezavi: https://arena.woop.fun/izjava-o-

odgovornosti/. V primeru, da udeleženci ne upoštevajo pravil, navedenih v izjavi, ali navodil WOOP! 

Animatorjev, si pridržujejo pravico, da otroku onemogočijo sodelovanje pri programu.    

OTROCI NAJ IMAJO S SEBOJ MALICO!  

 

   Petek, 4. 11. STRELSTVO ob 9.00 v prostorih Strelskega društva Idrija (Lapajnetova ulica 48, Idrija 

– poleg Bara Central). Aktivnost traja 1 uro, v primeru večjega števila prijav bomo otroke razdelili v več 

skupin. 
 

VSE ODPOVEDI ŽE PRIJAVLJENIH OTROK NAM SPOROČITE NAJKASNEJE 2 DNI PREJ! 

      

 

 
 

Prijava je obvezna za vse aktivnosti! ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, PROGRAM SE BO IZVAJAL V 

PRIMERU ZADOSTNEGA ŠTEVILA PRIJAV! 

 

Ime in priimek otroka:_______________________________ Razred in šola:___________________________ 

Ime in priimek staršev oz.skrbnikov:__________________________e-pošta:___________________________ 

Naslov:_______________________________________________________Telefon:_____________________ 

 

OBVEZNO IZPOLNITE VSE PODATKE, SICER VAŠE PRIJAVE NE BOMO UPOŠTEVALI! 

 

S podpisom potrjujem, da se moj otrok lahko udeleži organiziranih aktivnosti v sklopu  ZPM  Idrija. Potrjujem, da sem 

prebral splošne pogoje ZPM Idrija in informacije o obdelavi osebnih podatkov objavljene na spletni strani www.zpm-

idrija.si in se z njimi strinjam.   

 

OZNAČI: 

SOGLAŠAM z objavo fotografij na internetnih straneh ZPM Idrija, socialnih omrežjih, v medijih in na spletnih 

straneh partnerjev ZPM Idrija. (Če tega ne želite, pustite spodnje okence pred besedo »SOGLAŠAM« prazno, 

vaš podpis pa označuje, da ste zaprosilo prebrali in gre za izraz vaše volje. ) 

 

 

Podpis:__________________________________________________________________ 
 

Prijavnico nam vrnite najkasneje en teden pred aktivnostjo, na naslov ZPM Idrija, Mestni trg 11, 5280 IDRIJA ali 

pošljite skenirano na mail zpmidrija@gmail.com. Lahko jo oddate tudi v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11 (poleg 

davčnega urada). 
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