FARSKÝ TÁBOR 2017
Termín:

03. – 09. júla 2017

Miesto:

Moravany nad Váhom
Rekreačné zariadenie Výtoky, Okres Piešťany

Účastníci:

ukončený 3. až 9. ročník ZŠ, príma až kvarta

Cena:

100,- EUR pre členov Domky a 120,- EUR pre nečlenov
Členom občianskeho združenia Domka sa vaše dieťa môže stať
jednoducho – vyplnením tlačiva (súhlasu so spracovaním osobných
údajov dieťaťa) a zaplatením členského príspevku 5 EUR. Podpísané
tlačivo treba odovzdať osobne aj s príspevkom 5 EUR ľubovoľnému
animátorovi nášho strediska. Podporíte tým našu činnosť vo farnosti, ako
aj fungovanie Domky na celoslovenskej úrovni.

Prihlasovanie: Prihlášku je možné odovzdať do 15. júna 2017,
alebo do naplnenia kapacity, osobne alebo doručiť na email
taborydaliborko@gmail.com
Následne dostanete ďalšie informácie o platbe, ktorú je možné realizovať
v hotovosti alebo prevodom na účet. Nie je potrebné zaplatiť naraz celú
sumu.
Tu by sme Vám chceli predostrieť myšlienku solidarity s tými, ktorí si nemôžu dovoliť poslať
svoje deti na tábor vzhľadom na ich finančnú situáciu v rodinách. Pozývame Vás teda prispieť
na tábor, podľa vášho uváženia, o trochu viac. Skutočné náklady na dieťa sú totiž 130,- EUR.
Vďaka Vašej štedrosti môžeme týmto rodinám ponúknuť väčšiu zľavu, než sme schopní bez
vašej pomoci. Ak viete o rodinách, ktoré by radi poslali svoje deti na náš tábor, ale nemôžu si
to dovoliť, dajte nám prosím o nich vedieť a my sa pokúsime im umožniť tento pobyt.

Kontakty:

Lucia Hallonová, 0902 503 995
Peter Melišek, ASC
E-mail: taborydaliborko@gmail.com

Organizátori:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Daliborovo nám.1, 85101 BA
Farský úrad Petržalka I., Daliborovo nám.1, 85101 BA

Podujatie podporili:


Prihláška na FARSKÝ TÁBOR 2017
Záväzne prihlasujem svoju dcéru/syna
narodenú(ého)

,
, ukončený školský ročník ZŠ/gymnázia:

trvalé bydlisko (ulica, mesto, PSČ)
na Farský tábor 2017 v dňoch 03. – 09. júla 2017 v RZ Výtoky.
Kontakt na rodiča (email, tel. – povinné údaje)
V .........................., dňa ............................

Podpis rodiča:

