PRIJAVNICA ZA JUNIOR
AMBASADORJA UNICEF-A
1. PODATKI O POBUDNIKU AKCIJE
Podatki so nujni za vse otroke in mladostnike, ki se prijavljajo za pridobitev naziva
Junior ambasador UNICEF-a.
Dragi dejavnež,
zelo nas veseli, da si se odločil sodelovati v projektu Junior ambasador UNICEF-a. Prosimo, izpolni
prijavnico in jo pošlji na naslov: UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana.
Vse podatke, je potrebno izpolniti. V primeru, da nimaš svojega telefona ali elektronskega naslova,
zapiši podatke osebe, s katero želiš, da se v nadaljevanju pogovarjamo. To je lahko tvoja mama, oče
ali učitelj,ki ti bo pri akciji pomagal. O tem se pogovori s starši in z učiteljem.

Podatki o pobudnikih akcije:
Ime:*
Priimek:*
Starost:*
Ulica:*
Poštna številka: *
Kraj bivanja:*
Telefon*:
Elektronski naslov:*

2. POROČILO O AKCIJI JUNIOR AMBASADOR UNICEF-A
1. Naslov akcije

2. Kdo je izvedel akcijo: imena glavnega pobudnika in ostalih sodelujočih otrok in mladih ter
organizacije, ki so sodelovale (šola, občina, društvo, …)

3. Število ljudi, ki ste jih z akcijo dosegli (koliko otrok in mladih do 18. leta in koliko odraslih)
Število otrok in mladih do 18. leta starosti:
Število odraslih:

4. Se bo akcija nadaljevala ali je le enkraten dogodek.

5. Koliko sredstev je zbranih:

EUR

6. Zaželjeno je, da zraven besedila priložiš do 5 fotografij, primerek svoje kreativne stvaritve ali
karkroli, kar bo najbolje prikazalo tvojo akcijo.

7. Opis akcije (največ ena stran):

3. POTRDILO STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV ZA
AKTIVNO SODELOVANJE OTROKA OZIROMA
MLADOSTNIKA V UNICEF-OVEM PROJEKTU JUNIOR
AMBASADOR UNICEF-A
Potrdilo je nujno za vsakega otroka ali mladostnika, ki se prijavlja za pridobitev naziva
Junior ambasador UNICEF-a.
Spodaj podpisani _______________________________________________________________,
(ime in priimek starša oz. skrbnika)

stanujoč v / na __________________________________________________________________
(ulica, kraj)

telefonska številka _______________________________________________________________
(stacionarna, GSM)

Elektronski naslov _______________________________________________________________
(e-mail, na katerem ste dosegljivi)

se strinjam, da moj sin oz. hci_____________________________________________________,
(ime in priimek otroka)

rojen(-a) _________________________
Sodeluje v projektu UNICEF-a Slovenija Junior ambassador UNICEF-a.

Nam želite še kaj sporočiti?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lastnorocni podpis skrbnika oz. starša: ______________________________________________

Datum in kraj: ______________________________________

