Kedves Szülok! Kedves Gyerekek!
A nemesvámosi és tótvázsonyi hittanosok által már jól ismert és nagy sikernek örvendo hittanos sátortábort az
idei évben a nagyvázsonyi és pécselyi hittanosok számára is meghirdetjük. Jó alkalom ez a tábor egymás jobb
megismerésére, a szabadido hasznos eltöltésére.
Táborunk helyszíne a gerence-völgyi Rókapuszta, a Bakonybélt Bakonykoppánnyal összeköto út mentén. A
tábor nomád tábor, de nem "túlélo" tábor. A legszigorúbb ÁNTSZ-normáknak megfeleloen szervezzük és bár
érdekes a természet lágy ölén eltölteni egy hetet, korántsem kibírhatatlan.
A tábor idopontja: 2005. július 17-tol július 23-áig. (vasárnap déltol szombat délelottig)
A tábor költsége: 9000 Ftl fo, teljes ellátással. Az utazást közösen szervezzük autókkal, mikrobuszokkal. Azok
a családok, ahonnan több jelentkezo is volna, ún. "családi kedvezményt" vehetnek igénybe, melynek összege
személyenként 1000 Ft. (2 gyerekre így 16000, 3 gyerekre 24000)
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 10-e, péntekig kell eljuttatni Marosi Szilvia hitoktatóhoz.
A részvételi díj elso 50 %-át a jelentkezési lap leadásával együtt kell befizetni.
A részvételi díj második 50 %-át július 8-ig kérjük befizetni. Abefizetésekrol elismervényt állítunk ki.
A táborozáshoz matracról kérjük mindenki maga gondoskodjék. Sátrat biztosítunk, illetve lehet saját sátorban is
aludni, de kizárólag kétrétegu vízhatlan sátrakat hozhatunk. Az utazáshoz kérjük áldozatos szülok jelentkezését,
akik segítséget nyújtanának az utaztatásban és a szállításban. Amennyiben a kedves szülok igénylik, szeretnénk
egy úgynevezett családi nyílt estét szervezni, amikor a gyerekek meglátogathatók. Kérjük, az ezekkel
kapcsolatos kérdéseket is töltse ki a jelentkezési lapon.
Szeretettel várunk minden érdeklodotI
Gere Dávid Márk, plébános
Információ: Gere Dávid Márk CI!0630/2048883;

eMail: mark@atya.L2.hu
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Jelentkezem a 2005. évi hittanos sátortáborba július 17-tol 23-ig hét napos idotartammal.

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

o Igénybe kívánom venni a személyenkénti 1000 Ft-os "családi kedvezményt".
A részvételi díj elso 50 %-át
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A részvételi díj második 50 %-át

..j...

El!:vebek:..j...

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

határidoig o Július 8-ig megfizetem
Összes táborozási költségünk:
............................, forint.

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