Vážení rodiče,
dovolujeme si vás informovat o letním táboře připravovaném
mladými lidmi z nymburské římskokatolické farnosti u sv. Jiljí, který se
bude konat v táborové základně v Červeném Hrádku u Sedlčan. Tábor
bude letos v těchto turnusech:
•
•

A: 1. + 2. stupeň: 27. července – 3. srpna 2019 (sobota – sobota).
B: 2. stupeň: 3. – 7. srpna 2019 (sobota – středa).

Pokračujeme v tradici, kdy se děti formou nejrůznějších aktivit a
her učí samostatnosti, týmové spolupráci, kamarádskému soužití, životu
v přírodě, základním tábornickým dovednostem a v neposlední řadě
poznávají věci duchovní. Letošní tábor, jak už úvodní strana napovídá,
se odehraje v dobrodružném duchu...:)
Program obou turnusů tábora bude přizpůsoben věku dětí tak, aby
se starší nenudili a mladší vše zvládli. Mimoto se chystá nás opět
doprovodit pan farář P. Jaroslav.
Cena tábora včetně dopravy vlakem, ev. autobusem:
• Turnus A: 1.800 Kč

• Turnus B: 600 Kč

Nedostatek financí by určitě neměl být překážkou k účasti
Vašeho dítěte na tomto táboře. V případě, že nemůžete uhradit cenu
v plné výši nebo vůbec, obraťte se, prosím, na Jiřího Podruha nebo
P. Jaroslava Krajla.
Závaznou přihlášku spolu se zálohou odevzdávejte
do 31.5.2019 na náboženství nebo přímo Jiřímu Podruhovi (e-mail:
jpodruh@seznam.cz, tel.: 775 311 513), kam směřujte i své dotazy.
Doplatek bude vybrán při odjezdu. Podrobné informace budou zaslány
přihlášeným dětem.
Fotky z předešlého tábora najdete na adrese:
http://nymburk.farnost.cz
Děkujeme za Vaše modlitby.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA LETNÍ FARNÍ TÁBOR 2019
Turnus:
A:

27.7. – 3. 8. 2019 (1. + 2. stupeň)

B:

3. – 7. 8. 2019 (2. stupeň)

Přihlašuji svého syna / svoji dceru...................................................
narozeného / narozenou: ...........na letní tábor v Červeném Hrádku.
Další informace:
Adresa bydliště: ...............................................................................
.........................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: ......................................................................
Telefon rodiče(ů): ............................................................................
E-mail rodiče(ů): ..............................................................................
Stručně zdravotní problémy, alergie, pohybové či jiné omezení:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Jiná sdělení, která považujete za důležitá: .......................................
.........................................................................................................
Tábor budu hradit:
Hotově – nevratná záloha 500,- Kč s přihláškou.
Chci vystavit fakturu.

prosím, otočte!!!

Na základě zkušeností předchozích let Vás prosíme o vyplnění
doplňujících informací. Umožníte nám tak lépe připravit program, který
bude odpovídat schopnostem a dovednostem Vašich dětí.
Doplňující informace: (* nehodící se škrtněte)
•

Dítě dokončilo ......... rok školní povinné docházky na
*ZŠ/víceletém gymnáziu/ZŠS/individuální plán vzdělávání/jiné.

•

Dítě je *plavec/neplavec.

•

Dítě má dominantní *pravou/levou ruku.

•

Dítě čte plynně s
*porozuměním/pomalu s porozuměním/slabikuje/nečte.

•

Dítě dokáže pracovat pod dozorem s nožem: *ano/ne/částečně/nevím.

•

Dítě zpívá *rádo/nerado.

•

Dítě je náboženského vyznání: *římskokatolické/
řeckokatolické/evangelické/jiné (jaké ......................... )/bez vyznání.

•

Dítě se účastní „náboženského života“:
*pravidelně/nepravidelně/nepraktikuje.

•

Speciální ochranný letní oděv (jakoby trička) s krátkým rukávem –
velikost: *XXL/XL/L/M/140/128/110

•

Dítě se *pokusilo/nepokusilo hledat v minulosti svatý grál.

•

Dítě pojede na tábor *společně od fary/individuálně.

Souhlasím, aby se můj syn-dcera zúčastnil/a letního farního tábora.
Dále dávám výslovný souhlas ke zpracování zde uvedených osobních
údajů v souladu s GDPR, a to za účelem účasti mého dítěte na letním
táboře v Červeném Hrádku roku 2019.
V ................................. dne .............

..............................................
Podpis(y) rodiče(ů)

