Srdečně zveme Vaše děti na letní tábory…
„Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede,
do temnoty sváže.“ Temný pán na východě povstává s novou mocí
a Elrond, král elfů z Roklinky, svolává na pomoc všechny hrdiny
svobodných národů, aby se mu společně postavili. Letošní tábor v Hodově
se inspiruje příběhem Pána prstenů. Nabízíme týden plný her v přírodě,
setkání s novými i starými kamarády, písní kolem táboráku a zážitkové
pedagogiky. S ohledem na věk budeme pořádat dva turnusy: jeden pro
starší a jeden pro mladší školní děti. Tábořiště u obce Hodov poskytuje
zázemí indiánských tee-pee, kryté polní kuchyně s jídelnou, sprchovým
koutem na ohřívanou vodu a záchody formou klasických kadibudek. Fotky
z předešlých táborů můžete najít na stránkách www.farnostprimetice.cz.
Na setkání s Vámi se těší vedoucí a kněží:
P. Jindřich Čoupek (731 402 652), P. Pavel Sobotka (731 402 650)
P. Marek Coufal (722 752 154) a jáhen Daniel Blažke (736 510 847).

TURNUSY: (šesťáci si mohou vybrat)
30. července - 6. srpna: STARŠÍ (6. třída ZŠ - střední škola)
6. srpna – 13. srpna: MLADŠÍ (2. - 6. třída ZŠ)

Přihláška na dětský prázdninový pobyt
pořádá FATYM Přímětice a občanské sdružení Kolpingova rodina Přímětice
Závazně se přihlašuji na tábor pořádaný (zakroužkujte)

30. 7. – 6. 8. 2016
STARŠÍ

6. 8. – 13. 8. 2016
MLADŠÍ

Zakroužkujte velikost trička, které si dítě odveze z tábora na památku.
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Vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu:
Razítko a podpis:
Zdravotní pojišťovna dítěte:
Jméno a adresa rodičů s PSČ:
Telefon:
Prosím o poskytnutí slevy ……… ,- Kč z ceny tábora (max. sleva 400,- Kč) z důvodu: ………………………
Tábory jsou vedeny v křesťanském duchu. Nemají žádné své placené zaměstnance a ubytování je jen za režijní náklady. Cena tábora pro letošní rok je
vypočítána asi na 1100,-Kč. Z toho asi 400,-Kč pokrývá státní příspěvek. Rodiče hradí jen 700,-Kč. Protože i tato částka může být v dnešní době pro
rodiny s více dětmi, pro rodiny, kde rodiče jsou bez práce apod. příliš vysoká, je možno na této přihlášce vyznačit, jak vysokou slevu z ceny tábora
potřebujete poskytnout, aby se účast vašich dětí stala pro vás finančně únosnou. Maximální výše slevy je až 400,-Kč – rodiče v tom případě platí jen
zálohu 300,-Kč při podání přihlášky. Potřebu slevy není třeba nijak dokládat, stačí pouze uvést důvod do příslušné kolonky (např. máme hodně dětí, jsme
nezaměstnaní…). Poskytnutí slevy je založeno na vzájemné důvěře. Informace o přesných časech odjezdu, vybavení (mimo spací pytel nic zvláštního)
obdržíte začátkem června. Pokud budete moci věnovat na tábor nějaké potraviny z vlastní produkce (čerstvé i konservované ovoce, zeleninu…), bude to
vítáno. Záloha 300,-Kč se platí při podání přihlášky a vrací se jen při předem omluvené neúčasti zapříčiněné vážnými důvody (nemoc dítěte, karanténa…).

Ten, kdo neodevzdá přihlášku do 31.5. platí plnou cenu tábora 1100,- Kč!!!
Datum:
Podpis rodičů:
Zálohu 300,-Kč s přihláškou přijal:

