Dragi člani Sveta ustvarjalnosti in vsi ki to želite postati!
V letu 2021 pripravljam za vse člane privlačna mesečna srečanja. V ceno letne
članarine je všteto vseh 10 srečanj, ki jih izbirate med
*kaligrafskimi ustvarjalnimi delavnicami in/ali
*srečanji z energijami narave.
Srečanja pričnemo z januarjem preko Zoom aplikacije, čim bo možno, pa tudi v živo na Griču in še kje
po Sloveniji. Vabim vas, da do 21.1. 2021 obnovite ali na novo pričnete članstvo in si s tem
zagotovite redno druženje, obilo kreativnega ustvarjanja in novega učenja. Če se kot člani želite
udeležiti več kot desetih srečanj pa prosim, da na račun KUD Čar Griča, nakažete prostovoljno
donacijo, če vam to ne predstavlja težave. Sicer dobrodošli tudi brez. Letna članarina pa, tako kot lani
znaša 25 eur.
PROGRAM KALIGRAFSKIH USTVARJALNIH DELAVNIC
Vsak tretji četrtek v mesecu, bomo osvežili svoje osvojeno kaligrafsko znanje, se naučili česa novega
in znanje uporabili v izdelku.

PROGRAM SREČANJ Z ENERGIJAMI NARAVE
Vsak zadnji četrtek v mesecu bomo spregovorili o eni energiji narave, ki je vitalnega pomena za naše,
ne le preživetje, ampak uspešno in srečno življenje. S tem se boste uvedli v znanja, ki vam bodo
služila, da boste njihove kvalitete sami razvijali in nagovarjali zase in svoje najdražje.
Termine in program najdete na povezavi: http://ustvarjalnost.si/za-clane/
__________________________________________________________________________________

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 mail: nrg@ustvarjalnost.si
Letno članarino za 2021 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 / 21
SWIFT (BIC koda): HDELSI22
predsednik društva: Natalija RESNIK, dipl. inž.

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/a izjavljam, 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:__________________________________

