Nyári napközis tábor

Jelentkezési lap plébániai napközis táborra

a Belvárosi Plébánia szervezésében

tábor időpontja:

(Testvérek esetén külön jelentkezési lapot kérünk kitölteni!)
2019. június 17–21.

2019. június 24–28.

gyermek neve: _______________________________ életkora: ____ éves
2019 nyarán ismét várjuk vidám napközis táborunkba azokat a gyerekeket,
akik szívesen eltöltenének néhány napot a Belvárosi Plébánia közösségi
házában, a Katolikus Házban! Táborunk témája és mottója: Keresztény
szuperhőseink, legyél Te is Hős!
Játékosan megismerjük a keresztény hőseinket, mi volt az erősségük, mi
tette őket naggyá. Megtanulunk együttműködni, tüzet oltunk, kézműves‐
kedünk, megkeressük az elrejtett kincseket, megmásszuk a Dóm tornyát,
közösen főzünk, sütünk és természetesen rengeteget játszunk.

Fontos információk:
Tábor időpontja: 1. turnus:
2. turnus:

iskolájának neve: ______________________________________________
2019. szept. 1‐jén hányadik osztályba megy? ____ . osztályba
lakcíme: __ __ __ __ ________________ ,
____________________________________________________
van‐e étel vagy egyéb allergiája, rendszeresen szedett gyógyszere?
____________________________________________________

2019. június 17–21.,
2019. június 24–28.

A tábor ideje alatt hétfőtől péntekig, 8‐tól 16 óráig
foglalkoztatjuk a gyerekeket, a 2. turnus indításához
min. 15 fő jelentkezése szükséges.
Helyszín: Katolikus Ház (Szeged, Dugonics tér 12.)
Korosztály: alsó tagozatos iskolások
Tábor költsége: 14 000 Ft/fő (testvérek esetén: 12 000 Ft/fő), mely tartal‐
mazza a reggelit/tízórait, ebédet, uzsonnát és valamennyi programköltséget.
Jelentkezési határidő: 2019. június 7., péntek 12 óra
Jelentkezni a plébánián hivatali időben*, ill. a hitoktatóknál lehet a kitöltött
jelentkezési lap leadásával és a részvételi díj befizetésével. A tábor részletes
programjáról a jelentkezési lap leadásakor adunk bővebb írásos tájékoztatót.

____________________________________________________
hány testvér jön vele a táborba? ____ fő
szülő telefonszáma, e‐mail címe:
____________________________________________________
egyéb kérés vagy megjegyzés a táborral kapcsolatban:
____________________________________________________
____________________________________________________
Aláírásommal engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a táborban, és
vállalom, hogy a tábor költségét (14 000 Ft/fő, testvéreknél 12 000 Ft/fő)
2019. június 7‐ig a Belvárosi Plébánián befizetem:
__________________________
szülő aláírása

*Szeged, Dóm tér 15. | H, Sze: 8‐12 és 14‐16 óra között; K, Cs, P: 8‐12 óra között

