FARNÍ TÁBOR PRO MLADŠÍ DĚTI 2019
Milí rodiče,
o velkých prázdninách se uskuteční tradiční farní tábor pro Vaše děti, tedy pro žáky 2. - 5. třídy ZŠ. V letošním roce se tábor bude konat na faře v krásné
vesničce, v Heřmanově, a to ve dnech 29. června - 6. července 2019. Budete - li chtít, aby se Vaše dítě tohoto tábora zúčastnilo, vyplňte prosím tuto
přihlášku a odevzdejte ji do 9. června 2019 výhradně hlavnímu vedoucímu Janu Václavu Brymovi.
Tábor je veden v křesťanském duchu, což by se mělo projevit v přístupu vedoucích k dětem a naopak. Součástí jsou pravidelné modlitby, témátka a mše
svatá.
Program tábora: celotáborová hra, individuální a kolektivní hry, soutěže (zábavní i sloužící k rozvoji osobnosti dětí).
Veškeré informace obdržíte po odevzdání přihlášek, které předejte hlavnímu vedoucímu po nedělních bohoslužbách, nebo na
adrese:
Jan Václav Brym, U Stadionu 548 c, 595 01 Velká Bíteš
tel.:
723 849 271
honzik.brym@seznam.cz
e-mail:
Předpokládaná cena tábora: 1.700,- Kč, (z toho záloha 400,- Kč při odevzdání přihlášky).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška
Závazně přihlašuji svoje dítě na letní farní tábor v Heřmanově, který se uskuteční ve dnech 29. června - 6. července 2019. 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.
Jméno dítěte:............................................................................................. Datum narození:................................................................
Adresa:..................................................................................................... E-maily rodičů:.........................................................................................................................
Mobilní telefon matka:.................................................................. Mobilní telefon otec:....................................................................
Podpis obou rodičů:.............................................................................................................................................................................. .....
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