Informácie o Farskom letnom tábore 2017
Termín tábora: 30.7.- 4.8.2017 (nedeľa – piatok)
Miesto tábora: ZŠ Holčíkovce
Odchod do tábora: 30.7. (nedeľa) o 11.15 hod. objednaným autobusom od nového kostola
Návrat z tábora: 4.8. (piatok) doobeda zhruba do 12.00 hod.
Cena:
*Pre aktívnych členov farnosti: 45€
*Pre neaktívnych členov farnosti: 50€
*Pre nečlenov farnosti: 55€
Upozornenie: Pred nástupom je potrebné odovzdať vyplnenú návratku ako aj dať dieťaťu zdravotný
preukaz poistenca (ten bude u nás počas tábora kvôli nestrateniu).
Čo potrebuješ do tábora?
Podmienky tábora: ubytovanie v škole v triedach, WC, sprchy, telocvičňa, vonku trávnaté ihrisko, mesto,
mestské letné kúpalisko HE, príroda neďaleko.
V prvom rade nesmieš zabudnúť, že počasie je premenlivé a naším cieľom je aj pobyt v prírode, s čím súvisí
tak odev ako aj obuv. Takže bude namieste zobrať si aj teplejšie veci, čiže niečo ako sveter či mikina,
tepláková súprava, tenká vetrovka, flanelová košeľa, pršiplášť, dlhé nohavice. Ale je takisto leto, čiže tiež
tričká s krátkymi rukávmi, krátke nohavice, šiltovka a plavky. No a na spodné prádlo + ostatné veci tiež
neradno zabudnúť: trenírky (slipy), nohavičky, tielka, pyžamo, teplé ponožky, tenké ponožky, vreckovky.
Samozrejme, naše nohy potrebujú obuv: pevné botasky, tenisky, prezuvky (chlapci môžu brať kopačky).
Ale to nie je všetko: potrebuješ aj zubnú kefku s pastou, hrebeň, pracie mydlo, uteráky, baterka, fľaša, malý
plecniak, zatváracie špendlíky, pero, ceruzku, zápisník, kniha na čítanie, ruženec, niečo s reflexnými
prvkami ako pásiky alebo aj vesty. A ešte osobné lieky, liek proti nevoľnosti, elastický obväz, vreckové
(peniaze). No a nezabudnúť na spacák a karimatku.
Tak na okraj: Tablety, notebooky, mobily a iné cenné vecičky na vlastnú zodpovednosť!
P.S. Pokúsime sa ísť minimálne 1x na letné kúpalisko. Kúpalisko je zahrnuté v cene tábora.
Tešíme sa na stretnutie s Tebou! ☺
PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE
Meno a priezvisko účastníka tábora: ……………………................…………………........................................................
Dátum jeho narodenia: ……………………………….....................................................................................................
Prehlasujem, že zdravotný stav je vyhovujúci pre účasť na Farskom letnom tábore v dňoch 30.7.- 4.8.2017
v ZŠ v Holčíkovciach.
Nejaké alergie: ……………………………………………………………………………….................................................................
Citlivosť na nejaké lieky: …………………………………………………………………............................................................….

..............................................
lekár alebo rodič dieťaťa

