zavod za razvoj in promocijo mladih

IZJAVA
PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov:
Pošta:

Župnija:

GSM:

e-mail:

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

PODPISANI STARŠI DOVOLJUJEMO, DA SE NAŠ OTROK UDELEŽI:
PR O J E KT :
Datum:

Kraj:

Potrjujemo, da smo s projektom seznanjeni in pooblaščamo voditelje, da v skladu s
pravilnikom Župnijskega mladinskega centra Stična, skrbijo za našega otroka.

Datum:

Podpis:

V NUJNEM PRIMERU OBVESTITE
Ime in priimek:

Telefon:

P R A V I L N I K
zasebnega zavoda
ŽUPNIJSKI MLADINSKI CENTER STIČNA
1.

Župnijski mladinski center Stična izvaja programe za mladino, otroke in odrasle.

2.

Župnijski mladinski center je ustanova, kjer mladi:
 koristno preživijo svoj prosti čas,
 duhovno rastejo in se oblikujejo,
 se izobražujejo,
 dobijo priložnost za odkrivanje in razvijanje talentov,
 si med seboj pomagajo,
 najdejo priložnost za medsebojni pogovor,
 občutijo, da so sprejeti in se zato počutijo doma.

3.

Pravila vedenja so za vse enaka in temeljijo na krščanskih moralnih načelih.

4.

Temelj vzgoje je preventivni sistem, ki temelji na veri, razumu in ljubeznivosti.

5.

Sodelavec in obiskovalec Mladinskega centra sta prijazna do vseh, se izogibata
prepiru in pazita na lepo govorjenje.

6.

V prostorih Mladinskega centra ne kadimo.

7.

Alkoholiziranim osebam je vstop prepovedan. Uživanje alkoholnih pijač v
prostorih in ob dejavnostih Mladinskega centra ni dovoljeno.

8.

Vsakdo se lahko vključuje v razne dejavnosti, ki jih organizira Župnijski
mladinski center. Za nekatere dejavnosti se prispeva določen denarni znesek.

9.

Za vodstvo Mladinskega centra skrbi voditelj skupaj z animatorji.

10. Vsakdo ima pravico, da pove svoje mnenje, pripombe in pohvale, ne da bi zato
utrpel kakršne koli posledice.
11. Mladi naj se aktivno vključujejo v delo Župnijskega mladinskega centra s
pobudami in lastnim prizadevanjem za popestritev programa in življenja v
Mladinskem centru. Za dobro počutje in sodelovanje je potrebna dobra volja
vseh.
12. Voditelj ima pravico, da tiste, ki delajo nered, po svoji lastni presoji ali na
pobudo drugih za določen čas izključi ali odslovi iz Mladinskega centra in
njegovih programov.

