Zveme všechny děti na tábor staroměstské farnosti!
Mladší tábor je pro ty, kteří navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ. Tento tábor má na starosti Vojtěch
Giesl. Proběhne ve dnech 14. – 21. července 2018 na faře v Pačlavicích. Předpokládaná cena
tohoto tábora je 1.800,- Kč.
Starší tábor je pro ty, kteří navštěvují 5. - 9. třídu ZŠ. Tento tábor má na starosti Jiří Nosek.
Proběhne ve dnech 23.7. – 4.8. 2018 v táborovém středisku ve Skavsku (poblíž Morkovic-Slížan).
Cena tohoto tábora je 2.900,- Kč.
(Ceny táborů jsou dotovány, tábory jsou pořádány pod záštitou o.s. Sarkander.)
Pokud budete mít zájem, dejte vědět do konce března přiloženou přihláškou, kterou zašlete
na níže uvedenou adresu, nebo odevzdejte na faře či v sakristii kostela ve Starém Městě. Bližší
informace dodáme na základě přihlášek v dalším dopise. S případnými dotazy se můžete obrátit na
vedoucí táborů na níže uvedených adresách nebo telefonech.
Za tým tábora mladších dětí:
Vojtěch Giesl
Máchova 928, 686 03 Staré Město u UH
tel: 774 597 231, e-mail: gieslvoj@gmail.com
Za tým tábora starších dětí:

Jiří Nosek
Luční Čtvrť 2050, 686 03 Staré Město u UH
tel: 776 191 559, e-mail: jurkanosek123@seznam.cz

Přihláška je také na webových stránkách farnosti pro vytisknutí: www.farnoststaremesto.cz
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Přihláška na "Prázdniny s farností"

⎕ tábor pro 1. - 5. třídu – Pačlavice

⎕ tábor pro 5. - 9. třídu – Skavsko

Jméno a příjmení dítěte:

Dat. nar. dítěte:

Jméno a příjmení otce:

Mobil:

Velikost trička (starší tábor):

Email:
Jméno a příjmení matky:

Mobil:
Email:

Adresa bydliště včetně PSČ:

Tel. dítěte:
Email dítěte:

Jméno a kód zdravotní pojišťovny:
Případné zdravotní problémy, používané léky atp.:

Kontaktní adresa v době pobytu (není - li shodná s adresou
bydliště):

⎕ Potřebuji potvrzení pro zaměstnavatele

Plavec:

Ano - ne

Kontaktní osoba (pro zasílání informačních emailů):
OTEC

-

MATKA

Třída ZŠ (nyní):

⎕ Potřebuji vystavit fakturu pro zaměstnavatele (uveďte pro kterého z rodičů, název organizace, adresu včetně
PSČ, IČO, kontaktní osobu a její telefon):

Podpisy rodičů:

Staré Město, únor 2018

