Saleziáni, Saleziánky,
Domka Košice a Súkromné centrum voľného času pozývajú na:

PRIHLÁŠKA
NA CHLAPČENSKÝ SALEZIÁNSKY TÁBOR 2018
Záväzne prihlasujem svojho syna na Chlapčenský tábor
v dňoch 8. - 13. júl 2018 v Kopytovskej doline.

CHLAPČENSKÝ SALEZIÁNSKY TÁBOR 2018
Kedy?
Kde?
Kto?
Cena?

8. - 13. júl 2018
Kopytovská dolina
Chlapci /ukončený 4. - 9. ročník ZŠ/

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa: ulica, mesto, PSČ:
Členovia DOMKY a CVČ:
Súrodenci (členovia DOMKY a CVČ):

100 €
80 €

Nečlenovia:
Súrodenci (nečlenovia):

110 €
90 €

Skutočné náklady na jedno dieťa činia:
cca 150 €.
V cene je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, strava 5 x denne,
pitný režim, kompletný program, skúsení táboroví vedúci
Ako sa môžete prihlásiť ?
1. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať osobne
v Saleziánskom stredisku na Troch hôrkach:
ut - pi /13:30 - 17:00/ u Bohuša Levka SDB - vedúceho tábora
2. S prihláškou je potrebné zaplatiť zálohu 50 €, ak chcete, môžete zaplatiť
hneď plnú sumu.
3. Prihlásiť sa a vyplatiť plnú sumu je potrebné najneskôr do 24.6.2018.
Počet miest je obmedzený, preto neváhajte.
4. Odchod autobusu je v nedeľu o 15:00 od Spoločenského pavilónu. Príchod je
v piatok o 16:00 k Spoločenskému pavilónu.
5. Po dobrých skúsenostiach z predošlých táborov, prosíme rodičov, aby
svojim deťom nedávali žiadne elektronické zariadenia a mobilné telefóny.
Veľmi to narúša priebeh aktivít tábora. Akákoľvek komunikácia je možná cez
kontakt s vedúcim tábora.
Charakter našich táborov je kresťanský.
Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie je v programe aj modlitba a sv. omša.
Vedúci tábora: Bohuš Levko SDB /0910 550 933; levkosdb@mail.com/
www.3horky.sk

Záloha ...................................... €.

www.facebook.com/3horky

Trieda:

Mobil dieťaťa:

Mobil rodiča /povinné/:

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

Mail rodiča /povinné/:

Podpis rodiča: ....................................................

Keďže koncom mája vstupuje do platnosti
nová právna úprava ochrany osobných údajov,
ku prihláške bude ešte potrebné doložiť príslušné tlačivo,
ktoré vám dodatočne zašleme, ďakujeme.

