Saleziáni don Bosca, Domka - stredisko Košice, Súkromné centrum voľného času,
Tri hôrky 17, 040 11 Košice
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PRIHLÁŠKA
Denný saleziánsky prímestský tábor

PRIHLÁŠKA
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> 5 dní v dobrom prostredí, rodinnom duchu,
s osobným priateľským prístupom;
> deti spia doma a prichádzajú do saleziánskeho strediska;
> venujú sa im dobrovoľníci - animátori; > v programe budú: spoločné hry,
aktivity, športovanie, scénky, súťaže, Sväté omše
- keďže cieľom tábora nie je len dobre využitie času prázdnin,
ale tiež výchova k ľudským a kresťanským hodnotám
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Vedúci tábora: don Bohuš Levko SDB /levkosdb@mail.com; 0910 550 933/
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osobné údaje
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa /ulica + č./
PSČ
Typ školy
Ročník /ktorý práve končí/
@ e-mail rodiča - povinné
 mobil na 1 rodiča - povinné
 mobil dieťaťa (ak má)

Výška poplatku za tábor:
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štátna – cirkevná – súkromná

údaje o platbe
4 € na deň / 20 € celý tábor
(obedy nebudú zabezpečené, každý si
nosí suchý obed sám, zabezpečíme
desiatu, olovrant a pitný režim)
ktoré dni sa zúčastní? (zakrúžkovať)

20. - 24. 8. 2018

Po

Spôsob platby:
Dátum platby:

Osobne na Troch hôrkach
S prihláškou, alebo po dohode

Ut

St

Št

Pi

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.
Súhlas rodičov /podpis/:
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