Kedves Szülok! Kedves Gyerekek!

Már sokat emlegettÜk, most végre meg is hirdetjÜkezévi hittanos sátortáborunkat!
Táborunk helyszíne a tavalyi évben jól bevált gerence-völgyi Rókapuszta, mely a Bakonybélt
Bakonykoppánnyal összeköto út mentén helyezkedik el. Azok kedvéért, akik a tavalyi évben nem
voltaktáborozni,vagy még nemvettekrészt sátortáborban,megemlítjÜk,hogy a táborozásnem"túlélo
tábor". A gyermek és ifjúsági sátortáborozás normáit a legszigorúbb törvényi eloírások betartásával
szervezzÜk,melyrol az Állami NépegészségÜgyi és Tisztiorvosi Szolgálat -tavalyi helyszíni vizsgálata
alapján- elismeroleg nyilatkozott.

A tábor idopontja:2003.július 20-tól július 26-ig.
A tábor költsége: 7000 Ftl fo, teljes ellátással, utazással. Azok a családok, ahonnan több jelentkezo is
volna, az idei évben is igénybe vehetik a személyenkénti 1000 Ft-os kedvezményt.
Jelentkezni bárki jelentkezhet, aki az általános iskola elso osztályát elvégezte, valamint
középiskolások is, amennyiben ismerjÜkoket (pl. korábban hittanosaink voltak).
Jelentkezés módja és a határidok:
Az alább található jelentkezési lapot május 16-a, péntekig kell eljuttatni valamelyik hitoktató, hittanár
részére.
A részvételi díj elso 50 %-át lehetoség szerint a jelentkezési Iap leadásával egyÜtt kell befizetni. Erre
kérheto határido-módosítás.
A részvételi díj második 50 %-át június 30-ig (pl. a 29-i vasárnapi szentmiséken) kérjÜk befizetni. A
befizetésekrol elismervényt állítunk ki.
Szeretettel várunk minden érdeklodot!
Márk és Pius testvérek
InformáciÓ: Gere Dávid Márk testvér (lJ 06 30 / 204 8883
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cím:
Jelentkezem a 2003. évi hittanos sátortáborba július 20-tól 26-ig hét napos idotartammal.
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