Informácie
o Farskom detskom tábore
LAB-ORATÓRIUM 2018
Termín, miesto:

11. – 18. 8. 2018, Jedliny

Vek dieťaťa:

8 – 13 rokov

Cena:

130 €

Lokalita: Areál Jedliny sa nachádza blízko dedinky Kostoľany pod Tribečom (za Nitrou) v blízkosti hradu Gýmeš.
O tábore: Deti čaká bohatý duchovno-hravý program v peknom horskom prostredí. Nebudú chýbať zábavné a poučné
hry s animátormi a šantenie v bazéne, skupinové katechézy, dobrodružné výlety. Deti zažijú večery plné zábavy,
tanca, spevu a malých prekvapení od animátorov. Zaspievajú si a dozvedia sa niečo nové od našich duchovných otcov
o viere na detských svätých omšiach.
Ubytovanie: 6 lôžkové izby na chatkách, s vlastnou kúpeľňou a sociálnym zariadením.
Stravovanie: Chutná domáca strava ako od babičky (5x denne + pitný režim).
Vybavenie strediska: hlavná budova, chatky, bufet (deti si môžu zobrať „vreckové“), jedáleň, spoločenská
miestnosť, bazén, ihriská, trávnaté plochy, vonkajšie ohnisko, stolný tenis, spoločenské hry.
Doprava: objednaný autobus
Už v cene tábora!
- doprava, ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim
- animátori, zdravotník
- program, materiálno - technické vybavenie, ceny do súťaží
- tričká na pamiatku

Prihlášku, prosím, odovzdajte do 31. marca 2018 aj so zálohou 70€ na fare v Senci v čase úradných hodín (PO,
ST, PI od 14:30-16:30), alebo v predajni kresťanských potrieb Filotea, zvyšných 60€ prosíme zaplatiť do
30.6.2018. Do poznámky môžete uviesť meno dieťaťa, s ktorým chcete, aby bolo vaše dieťa ubytované, prípadne
meno animátora (nie je to povinné). Môže sa však stať, že nie všetky požiadavky budú z praktických dôvodov
uskutočniteľné.
Podrobnejšie informácie ako aj formulár prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa dostanete po doplatení druhej
polovice ceny, alebo si ich budete môcť stiahnuť na webovej stránke farnosti (http://www.farasenec.sk/).
Kontaktná osoba v prípade otázok: Lenka Deáková (0915 201 393, ldeakova5@gmailcom).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihláška na Farský tábor 2018
Meno a priezvisko dieťaťa: ........................................................................................................................................................
Dátum narodenia dieťaťa: ..................................................... Konfekčná veľkosť dieťaťa (kvôli tričkám):. ...............................
Meno a priezvisko rodiča: ...................................................................................................................................................................
Adresa, PSČ:................................................................................................................................. .........................................................
Telef. kontakt: ...........................................................

e-mail: ....................................................................................

Alergia na nejakú zložku stravy (laktóza, lepok...)............................................................................................................................
Poznámka ..............................................................................................................................................................................

Dátum: .......................................

.................................................................................
podpis rodiča

