Přihláška na II. turnus letního tábora pořádaného farností Moravské Budějovice
na téma

AKADEMIE PRO
MUŠKETÝRY
Ahoj holky, ahoj kluci,
přijeďte si s námi užít tradiční
farní tábor plný zábavy a
dobrodružství na faře ve
Velkém Újezdě!

Příjezd: 16. 8. 2021 16:00 – 17:00
Odjezd: 21. 8. 2021 11:00 – 11:30
Kde: fara ve Velkém Újezdě
Pro: děti od 6 do 9 let (ukončený 3. roč. vč.)
Příspěvek na akci: 600,- Kč
Přívoz i odvoz dětí na tábor si rodiče
zajišťují sami.

S sebou: Potvrzení o bezinfekčnosti (zasláno bude 2 týdny před konáním akce), sportovní a teplé oblečení,
oblečení na mši, náhradní oblečení, obuv (i pevnou a holínky), přezůvky na faru, batoh na záda, pláštěnku,
spací pytel, polštář, hygienické potřeby, ručník, pyžamo, plavky, baterku, kartičku zdravotní pojišťovny
(nebo kopii), léky, repelent, případně opalovací krém, kapesníčky, láhev na pití, pokrývku hlavy. Pokud
můžeš, vezmi s sebou nějaké suroviny do společné kuchyně a nějakou dobrotu od maminky (můžete mi
zavolat a domluvit se, co je potřeba)
Neberte si! : blechy, vši a podobnou zvěř, mobil, MP3 přehrávač a jinou elektroniku a cenné věci (z
důvodu bezpečnosti budou jinak na celou dobu pobytu uschovány u vedoucích)

Kontakt: hl. vedoucí – 737 47 43 94 nebo e-mail KaraskovaKristyna@email.cz
Vyplněný ústřižek přihlášky spolu s penězi odevzdejte do rukou otci Milošovi Mičánkovi
v Moravských Budějovicích do konce června!
Kapacita je omezena, přednost dostanou nejdříve odevzdané přihlášky i s penězi. Veškeré Vaše dotazy
ráda zodpovím na výše uvedeném kontaktu.
------------------------------------------------------------- zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------------------------

Přihlašuji své dítě na II. turnus (16. – 21. 8. 2021) farního tábora ve Velkém Újezdě
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Adresa bydliště:

Ukončená třída:

Zdravotní omezení:

Užívané léky:

Telefonní kontakt na oba rodiče: matka:

otec:

Email účastníka:

(nebo někdo jiný, na koho se během tábora můžeme obrátit)

Email rodičů (před táborem posíláme informace):

Telefon účastníka:

Velikost trička:
Podpisem stvrzujeme svolení, aby naše dítě bylo, v případě potřeby, ošetřeno ve zdravotnickém
zařízení. Souhlasíme též s fotografováním a nahráváním na kameru našeho dítěte během
tábora.
Datum a podpis rodičů:

Pojišťovna účastníka:

