Farský letný tábor – 23.-28.7.2018
Milý táborník,
rodičia Ťa prihlásili do letného farského tábora, ktorý sa uskutoční v Ústí nad priehradou v termíne od 23. 7. do
28. 7. 2018. Čaká nás veľa zábavy, hier, ale aj trošku toho duchovného.
Cena tábora je 75€. V cene je zahrnuté ubytovanie, celodenná strava a pitný režim.
Odchádzať budeme v pondelok 23. 7. 2018 spred kostola sv. Martina o 9:15 hod. Pred kostolom sa
stretneme o 9:00 hod. Na miesto by sme mali doraziť na obed, takže si zober len toľko jedla, koľko zješ po ceste.
Neber si však so sebou alkohol, drogy a ani cigarety, zdravie si treba chrániť! Neber si ani drahé veci, tablet a pod.
Plánovaný návrat je v sobotu 28. 7. 2018 okolo 12:00 hod.
Čo potrebuješ?
 Dobrú náladu 
 Čistú spodnú bielizeň na každý deň
 Hygienické potreby (zubná kefka, pasta,
mydlo, hrebeň...)
 Lieky, ktoré užívaš !!!
 Kartičku poistenca !!!
 2 Uteráky (budeme blízko priehrady)
 Pyžamo
 Aspoň 3 tričká
 2 krátkych nohavíc
 Fľašku na vodu!!!











Menší ruksak
Slušné oblečenie na svätú omšu (dievčatá
NIE minisukne, tričko na ramienka)
Oblečenie do chladnejšieho počasia
(mikina, vetrovka, dlhé nohavice)
Prezuvky, tenisky, sandále...
Pršiplášť
Baterku
Plavky
Krém na opaľovanie
Pokrývka hlavy (klobúk, šiltovka)

Prosím, zober si staršie oblečenie, ktoré si môžeš aj trošku zašpiniť.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Milí rodičia, svoje dieťa ste prihlásili do farského tábora, ktorý je určený pre deti od 6-15 rokov. Od vášho dieťaťa
očakávame, že sa bude zapájať do programu a rešpektovať pokyny animátorov. Ak vaše dieťa nebude poslúchať
animátorov, budete si musieť prísť pre dieťa na vlastné náklady. Prosíme, aby si vaše dieťa nechalo drahé veci,
tablet a pod. doma !!! Deti majú prichystaný program a na takéto veci nebudú mať čas. V súrnom prípade môžete
zavolať vedúcej.
Návratku je nutné doniesť do 1.7.2018 aj s peniazmi na farský úrad. Pri nedodržaní termínu prihlásenie
neakceptujeme!!!
Kontakt na vedúcu: 0918 222 051 (Dominika Mužilová)

.................................................................................................................................................................
NÁVRATKA: prosíme odovzdať na faru aj s peniazmi do 1.7. 2018 !!!
Záväzne prihlasujem svoje dieťa: _________________________________________ do farského tábora.
Dátum narodenia: _____________________

Vek: ________

Zdravotné problémy dieťaťa (alergie, ...) a lieky, ktoré berie: ...................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Čo by sme ešte mali vedieť o Vašom dieťati? (záujmy, povahové vlastnosti,... pomôže nám to lepšie upraviť
program a začleniť Vaše dieťa do kolektívu) ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Kontakt na rodiča: mama-_________________________

otec-____________________________

Svojím podpisom potvrdzujem, že ak moje dieťa, nebude rešpektovať pokyny animátorov a pravidlá tábora, prídem
si ho vyzdvihnúť na vlastné náklady.
Podpis rodiča____________________________

