TÁBOR MEZIBOŘÍ 2015
základní informace a přihláška

TÁBOR MEZIBOŘÍ 2015
základní informace a přihláška

termín:

1. turnus (1. – 4. třída) 15. – 22. 8. 2015

termín:

2. turnus (5. – 8. třída) 22. – 29. 8. 2015

vedoucí:

Vašek Dostálek, tel. 776 798 354
email:

vedoucí:

Jirka Kaňovský, tel. 773 121 808,
email: kanovsky.jiri@seznam.cz

cena:

1500,- Kč, je třeba zaplatit do 15. 6. 2015 na účet.
číslo účtu: 670100 - 2207799509 / 6210
variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka!

cena:

1500,- Kč, je třeba zaplatit do 15. 6. 2015 na účet.
číslo účtu: 670100 - 2207799509 / 6210
variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka!

ubytování:

Stanová tábořiště se nachází na Českomoravské vysočině u
obce Meziboří. Základna je vybavena stany s podsadou,
pevnou kuchyní a jídelnou, veškerým sociálním zařízením,
studnou s pitnou vodou.
doprava:
vlakem, odjezd v sobotu ráno, příjezd v sobotu odpoledne,
čas bude upřesněn
Podrobné instrukce doručíme ve 3. květnovém týdnu.
----------------------------------zde oddělte--------------------------------PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR MEZIBOŘÍ (1. TURNUS)

ADRESA………………………………………………………………………………………………
TEL. NA RODIČE……………………………………………………………………………….…

Preferujete komunikaci touto formou?

ANO

Stanová tábořiště se nachází na Českomoravské vysočině u
obce Meziboří. Základna je vybavena stany s podsadou,
pevnou kuchyní a jídelnou, veškerým sociálním zařízením,
studnou s pitnou vodou.
doprava:
vlakem, odjezd v sobotu ráno, příjezd v sobotu odpoledne,
čas bude upřesněn
Podrobné instrukce doručíme ve 3. květnovém týdnu.
----------------------------------zde oddělte--------------------------------PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR MEZIBOŘÍ (2. TURNUS)

JMÉNO…………………………………………………….……….RČ…………………………...

EMAIL:

ubytování:

NE

JMÉNO…………………………………………………….……….RČ…………………………...
ADRESA………………………………………………………………………………………………
TEL. NA RODIČE……………………………………………………………………………….…
EMAIL:

Preferujete komunikaci touto formou?

ANO

NE

V případě souhlasu budou další informace předány touto formou.

V případě souhlasu budou další informace předány touto formou.

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Budete požadovat potvrzení o účasti dítěte na táboře? ..............................

Budete požadovat potvrzení o účasti dítěte na táboře? ..............................

Budete požadovat vystavení faktury pro zaměstnavatele?…………………..……

Budete požadovat vystavení faktury pro zaměstnavatele?…………………..……

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………..

Zájmy dítěte………………………………………………………………………………………..

Zájmy dítěte………………………………………………………………………………………..

Přihlášku doručit na adresu Farní Úřad Bílovice 42 (stačí vhodit do

Přihlášku doručit na adresu Farní Úřad Bílovice 42 (stačí vhodit do

schránky) do 1. května 2015

schránky) do 1. května 2015

