Kedves Szülok! Kedves Gyerekek!
Idén is lesz hittanos sátortábor! A szokott helyen, reméljük a szokott jó hangulatban egy-két újdonsággal.
Az új táborozók kedvéért: helyszínünk a gerence-völgyi Rókapuszta,
összeköto út mentén.

a Bakonybélt Bakonykoppánnyal

A tábor idopontja: 2004. július tO-tol július t6-ig. (vasárnap déltol szombat délelottig)

A táborköltsége:9000 Ftl fo, teljes ellátással, utazással.Azok a családok,ahonnantöbbjelentkezois volna,az
idei évben is igénybe vehetik a személyenkénti 1000 Ft-os kedvezményt. Ezen kívül bevezetünk egy új
kedvezménytípust, az ún. "öreg-róka" kedvezményt. Ezt azok vehetik igénybe, akik már legalább két táborban
részt vettek. A kedvezmények személyenként összevonhatók. Tehát ha egy családból már ketten a harmadik
táborba jelentkeznek, akkor ok jogosultak az ún. "öreg-rókák családi kedvezményére".
Jelentkezni bárki jelentkezhet, aki az általános iskola elso osztályát elvégezte, valamint középiskolások is,
amennyiben ismerjük oket (pl. korábban hittanosaink voltak).
Jelentkezés módja és a határidok:
Az alább található jelentkezési lapot június tO-e, péntekig kell eljuttatni valamelyik hitoktató, hittanár részére.
A részvételi díj elso 50 %-át lehetoség szerint a jelentkezési Iap leadásával együtt kell befizetni.
A részvételi díj második 50 %-át július 3-ig kérjük befizetni. Abefizetésekrol elismervényt állítunk ki.
Mivel a matracok biztosítása úgy tunik mindenki részérol megoldódik, ezért ezt központilag nem szervezzük. A
matracról kérjük mindenki maga gondoskodjék. Természetesen meg lehet keresni, ha valakinek mégis probléma
volna.
Az utazást az idei évben a tavalyi módon szeretnénk megszervezni, azaz kérjük áldozatos szülok jelentkezését,
akik segítséget nyújtanának az utaztatásban és a szállításban. Idén is lesz családi nyílt este, amikor a gyerekek
meglátogathatók. Kérjük, az ezekkel kapcsolatos kérdéseket is töltse ki a jelentkezési lapon.
Szeretettel várunk minden érdeklodot!
Márk és Pius atyák
Információ: Gere Dávid Márk testvér Q)0630/2048883;

eMail: mark@atya.L2.hu
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név: (1)
osztály: (1)

cím:
Jelentkezem a 2005. évi hittanos sátortáborba július tO-tol t6-ig hét napos idotartammal.

A megfelelot kérjük bejelölni illetve kitölteni! Nemleges válasz esetén kérjük, húzza át a rubrikát!

o Igénybe kívánom venni a személyenkénti tOOOFt-os "családi kedvezményt".
O Igénybe kívánom venni az "öreg-róka"

A részvételidíj elso50 %-át

kedvezményt.

A részvételidíi második50 %-át

Ei!vebek:

o a Jelentkezési Iap leadásával o a Jelentkezési Iap leadásával o A táborozáshoz ........... darab
.......... személyes sátrat tudok
együtt megfizetem
együtt megfizetem
biztosítani.
o ................................
megfizetem.
egyéb megjegyzések:

határidoig o Június 30-ig megfizetem
Összes táborozási költségilnk:
............................. forint.

o Részt vennék a családi estén
o A gyermekek utaztatását tudom
vállalni sajátjaimmal együtt ......
fót.
o Szállítást tudok vállalni.

Dátum:

szülo aláírása

