
 
 

center igre, zabave in modrosti 

 

 
Dobrodošli! 

 
Svet ustvarjalnosti tudi z letošnjim letom vabi k vpisu. 

 
Pri svojem delu verjamem, da lahko vsakdo,skozi prepoznavanje lastnih potencialov in omejitev, 

svojim ciljem olajša pot do realizacije. Verjamem, da odgovore najdemo v sebi, ko smo 
pripravljeni spremeniti način razmišljanja, ki nam ne služi več. 

Katere ugodnosti s članstvom pridobimo?  

Kot posameznik občutne popuste pri vseh izobraževalnih programih. Raznolike in 
preverjene poti samopomoči in številne možnosti kreativnega ustvarjanja. 

Skupina pa lahkotno informiranje in širjenje informacij med člani, željnimi 

izboljševati sebe. 

K čemu se z včlanitvijo zavežem? 

Da bom v tekočem letu obiskal vsaj 2 programa iz nabora znanj:  

 Kaligrafija (Štirje različni 16. urni tečaji ali 3h tematske delavnice) 

 Majih (delavnici  O času I. del in II. del, analiza vala ali pete sile) 

 Pot do izvora (celoletni program, divinacija)  

 
(Prosim, da izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljete na naslov: 

 KUD Čar Griča, Kicar 25 a, 2250 Ptuj, ( D.Š.47349395) 
Letno članarino pa nakažete na: 

Delovska hranilnica 
 

IBAN: SI56 6100 0000 4749 
176 SWIFT (BIC koda): 

HDELSI22 
predsednik društva: Natalija RESNIK GAVEZ, dipl. inž. 

 
mail: nrg@ustvarjalnost.si ; web: www.ustvarjalnost.si in www.kaligrafija.eu 

mailto:nrg@ustvarjalnost.si
http://www.ustvarjalnost.si/
http://www.kaligrafija.eu/


O tem, kaj človek v bistvu je, 
ni treba govoriti! 

V dejanjih bistvo kaže se, 
kjer, se ne da ga skriti. 

Svet ustvarjalnosti polaga 
seme nove ureditve, 

kjer smo ljudje prebujeni, 
odgovorni in zadovoljni s 
svojim obstojem v AYE. 

 
 
 
 

 

 

           Svet ustvarjalnosti je ustanovilo 

Kulturno umetniško društvo Čar Griča  

 

PRISTOPNA IZJAVA 

 
Podpisani/a     , 

 
izjavljam, da želim postati član/članica KUD Čar Griča in da s tem sprejemam 
osnovno načelo društva, ki se glasi: S tem, ko izboljšujemo sebe, izboljšujemo 
svet! 

 
OSEBNI PODATKI 

 

1. Ime in priimek: :    
 

2. Datum rojstva:    
 

3. Naslov bivališča:    
 

4. Pošta in kraj bivališča:    
 

5. Telefonska št.:    
 

6. Elektronska pošta (e-mail naslov):    
 

 

Strinjam se z obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov na podlagi 8.čl. ZVOP-1. 
 
Letna članarina 5 € 

 

Datum:   Podpis:   


