FARNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z 5. – 9. TŘÍD
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 - 15
let). Pobyt se uskuteční v tábořišti u vesnice Vaneč, a to ve dnech 16. 7. – 28. 7. 2018. Jedná se o tee-pee tábor a spát
budeme v tee-pee stanech.
Prosíme: máte-li zájem, aby se Vaše dítě tohoto tábora zúčastnilo, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji co nejdříve!
Nejpozději do 1. června buď hlavnímu vedoucímu Jiřímu Kratochvílovi, nebo Kateřině Kratochvílové (k zastižení při
nedělních bohoslužbách, nebo doma na adrese Nová čtvrť 596, Velká Bíteš).
Na programu tábora budou různé hry, soutěže směřující jak k zábavě, tak k rozvoji osobnosti dětí.
Tábor bude veden v křesťanském duchu (společná modlitba, mše svatá).
Detailní informace o času odjezdu a o tom, co si děti mají vzít na tábor s sebou, se dozvíte v průběhu června.
Hlavní vedoucí tábora: Jiří Kratochvíla, (Telefon: 723 525 500, email. Kratochvila.Jiri@gmail.com),
Pravá ruka hlavního vedoucího: Kateřina Kratochvílová (Telefon: 605324144, email: Rabonova.K@gmail.com)
Předpokládaná cena tábora: 2 400 Kč (z toho záloha 400 Kč při odevzdání přihlášky)
Budeme se těšit 

Přihláška na tábor pro děti z 5. – 9. tříd, tábořiště u vesnice Vaneč
Závazně přihlašuji své dítě ……………………………………………………………………………..………,
datum narození……………………………………, na letní farní tábor v tábořišti u vesnice Vaneč, který se uskuteční ve
dnech 16. 7. - 28. 7. 2018. Přikládám 400 Kč jako nevratnou 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
souhlas k fotografování mého dítěte a přiložením fotografií na webové stránky organizace.
Adresa: ……………….…………………………………………………………………..…………………………………………
Telefon rodičů:
Domů …………………… Mobilní………………… Do zaměstnání…………….
Telefon dítěte:…………………………………………………………
Email dítěte: …………………………………………………………..
Email rodičů: ………………………………………………………….
Zájmy a koníčky dítěte
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Podpis rodičů: ……………………………………………………….

