
Dobrodošli!  

Svet ustvarjalnosti tudi z letošnjim letom vabi k podaljšanju članstva oz. k vpisu 

novih članov. V leto 2020 bo članarina 25 €, ob tem pa je ponudba močno 
razširjena.  

Pri svojem delu verjamemo, da lahko vsakdo, skozi prepoznavanje lastnih 

potencialov in omejitev, svojim ciljem olajša pot do realizacije. Odgovore najdemo v sebi, ko smo 
pripravljeni spremeniti način razmišljanja, ki nam ne služi več. Na teh prepričanjih, slonijo vsi naši 

programi. Na eni strani terjajo pogum in soočanje z izzivi, po drugi strani pa prinašajo mir v umu in 

osvobajanje vzorcev in prepričanj, ki so nas do slej omejevala pri razcvetu.    

Katere ugodnosti s članstvom pridobimo? Kot posameznik popuste pri vseh izobraževalnih 

programih. Predvsem pa preverjene poti samopomoči in številne možnosti ustvarjanja in druženja z 

isto mislečimi iskalci luči. Kot DARILO za vplačano članarino do 30. januarja pa prejmete celoletni 
brezplačni obisk programa POT DO IZVORA, torej 10 srečanj, ki ga bom tudi letos izvajala vsak 

zadnji četrtek na Griču. Več o programu na povezavi: http://ustvarjalnost.si/program-pot-do-izvora/ 

 

V letu 2020 lahko izbirate iz široke ponudbe izobraževanj ter ustvarjalnih počitniških programov za 

otroke in odrasle:  

 Ponudba kaligrafskih tečajev, izobraževanj in izdelkov 

 Ponudba spiritualno energetskih storitev ( življenjska usmeritev, spiritualno mentorstvo, … ) 

 Ustvarjalni otroški tabor - Grič 2020   

 Retreat – poletne energetsko ustvarjalne počitnice za odrasle – Grič 2020 

 Darilni boni 

Celotno ponudbo s cenami najdete na povezavi. 

http://ustvarjalnost.si/ponudba-cenik/ 

__________________________________________________________________________________ 

Novi člani izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljete na naslov: KUD Čar Griča, Kicar 25a, 2250 
Ptuj ali skenirano na meil: nrg@ustvarjalnost.si. 

Letno članarino za 2020 v višini 25€ pa nakažete na račun KUD Čar Griča, D.Š.47349395 , odprt pri  

Delavski hranilnici:  

IBAN: SI56 6100 0000 4749 176  

Referenca SI 00  / 20 

SWIFT  (BIC koda): HDELSI22 predsednik društva: Natalija RESNIK, dipl. inž. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
                  

 

 

http://ustvarjalnost.si/program-pot-do-izvora/
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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 

z namenom, pri sebi prepoznanim potencialom in idejam olajšati pot do realizacije. 
 

_____________________________________________ 
 

PRISTOPNA IZJAVA 

 
Spodaj podpisan/aizjavljam, da želim postati član/članica KUD Čar Griča, Kicar 25a, 2250 

PTUJ 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. Naslov bivališča: ________________________________________________ 

 

3. Pošta in kraj bivališča: ____________________________________________ 

 

4. Telefonska št.: __________________________________________________ 

 

5. Elektronska pošta (e-mail naslov): ___________________________________ 

 

 

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

 

Letna članarina 25 € (s 1.1. 2020).  

 

 

 

Datum:___________________  Podpis:__________________________________ 
 


