FARNÍ TÁBOR - VIDONÍN 2020
Milí rodiče a děti,
I v letošním roce se opět uskuteční farní tábor pro starší děti. Tento tábor se bude týkat dětí 5. - 9. třídy
ZŠ (věk 10 - 15let).. Pobyt se uskuteční na tábořišti u vesnice Vidonín,, a to ve dnech 13. 7. - 25. 7.
2020. Jedná se o tee-pee
pee tábor a spát budeme v tee-pee stanech.
Na děti čeká velké dobrodružství
rodružství s celotáborovou hrou, ale i spousta zážitků a her, na které jen tak
nezapomenou. Celý tábor bude veden v křesťanském duchu (společná
společná modlitba, mše svatá
svatá).
Předpokládaná cena: 2 700 Kč (zz toho záloha 1 700Kč při odevzdání přihlášky))
Hlavní vedoucí: Vít Ševčík (774 418 907,
907 vtks@seznam.cz)
Vedoucí: Markéta Kučerová (739 488 719)
V případě zájmu, vyplňte přihlášku
přihláš a odevzdejte ji co nejdříve Vítkovi Ševčíkovi (k zastižení po
nedělních bohoslužbách či o víkendech
víke
po telefonické domluvě), nebo na ee-mail vtks@seznam.cz.
Společně s naskenovanou přihláškou prosím zašlete nevratnou zálohu 1 700 Kč na číslo účtu
1605092010/3030. Do předmětu uveďte jména přihlášených dětí.
V případě zrušení táborů z důvodů nařízení vlády ČR Vám bude vráceno 100% ze zálohy.
Detailní informace o času odjezdu a věcech, které se budou dětem na táboře hodit, Vám budou zaslány
na Vaši e-mailovou adresu.
Těšíme se!
Vaši vedoucí!

Přihláška na TÁBOR - VIDONÍN 2020
Závazně přihlašuji své dítě ………………………………………………………
………………………………………………………………………………,
datum narození……………………………………, na letní farní tábor v tábořišti u vesnice Vidonín
Vidonín,
který se uskuteční ve dnech 13. 7. - 25. 7. 2020. Přikládám 1 700 Kč jako nevratnou zálohu
zálohu. Souhlasím,
aby vedoucí tábora nakládal s osobními údaji dítěte pro potřebu organizace pobytu ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zároveň dávám
d
souhlas k fotografování mého dítěte a šíření
fotografií pro potřeby organizace.
Adresa:……………….…………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
Telefon rodičů: ………………………..………………………………………………
………………………..………………………………………………….
E-mail rodičů: ………………………………………………………….…………………
………………………………………………………….………………….
Telefon dítěte:………………………………
………………………………Email dítěte: ……………………………
……………………………...

Podpis rodičů: ………………………………………………………. Dne: ……………..

