PŘÍFARNÍ TÁBOR 2022
Vážení rodiče,
mládež z Římskokatolické farnosti Přibyslav opět pořádá přífarní tábor pro děti.
Tábor se koná v termínu 11.-15. 7. 2022. Rádi děti uvítáme na faře v Přibyslavi,
kde máme výborné technické zázemí a vstřícný přístup ze strany našeho pana
faráře Pavla. Pro děti je připraven pestrý program s výletem. Své místo
v programu bude mít i modlitba a mše svatá.
Tábor je primárně určen pro mladší děti, a to pro děti z 1.-4. třídy (tím myšleno
ukončená první třída). Přífarní tábor je výborná alternativa pro děti, které
nechtějí, nebo se z nějakého důvodu nemohou, zúčastnit celotýdenního pobytu
mimo domov (který nabízí náš farní tábor ve Fryšavě), a přesto si chtějí o
prázdninách užít zábavu, setkat se s novými kamarády a objevovat krásy našeho
okolí. S dětmi se sejdeme každé ráno v Přibyslavi na faře v 8 hodin, a zajistíme
pro ně program do 16 hodin.
Děti s sebou musí mít (v pondělí odevzdat): kopii kartičky pojištěnce,
případné další prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotním stavu atd., po celý
týden: vhodné oblečení, pokrývku hlavy, batůžek, malá láhev na pití (0,5 l),
pláštěnku.
Uzávěrka přihlášek je do vyčerpání maximální kapacity, proto prosím
neváhejte s přihlášením, místa jsou omezená.
Cena tábora je 800 Kč a zahrnuje stravu (dopolední svačina, oběd, odpolední
svačina), příspěvek na pronájem fary (energie, voda...), výlet a dárky pro děti.
V případě, že je pro rodinu částka na tábor vysoká, je možná sleva.
Přihlášky jsou dostupné v sakristii nebo na webových stránkách farnosti.
Vyplněné přihlášky můžete odevzdávat výhradně Janě Málkové osobně, nebo
elektronickou podobou na e-mail.

Prosíme za modlitby za zdárný průběh a na všechny děti se moc těšíme.
Za kolektiv vedoucích
Jana Málková
Kontaktní údaje: 737 066 529, malkova.janicka@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍFARNÍ TÁBOR 2022
Jméno a příjmení:
Datum narození / rodné číslo:
Adresa:

Zdravotní pojišťovna:
Třída:
Zájmy:

Kontakt na rodiče
Rodič(e):
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:

Jiná kontaktní osoba(y), (která může převzít dítě):
Jméno a příjmení:
Telefon:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby tábora podle zákona číslo 101/2000 Sb. a závazně
přihlašuji své dítě na dětský farní tábor.

V
Podpis rodičů:

dne:

