
Milí rodiče a táborníci! 
Chtěli bychom vás pozvat na patnáctý ročník táborového pobytu pro děti, který organizujeme v rámci 
naší farnosti. Tábor se uskuteční v Bernarticích nedaleko Milevska v jižních Čechách, takže se můžete 
těšit na pobyt v areálu bernartické fary, na koupání v rybnících přímo v Bernarticích a na výlety do 
okolních lesů. V letošním roce se bude konat jeden turnus tradičně na začátku července a bude trvat devět 
dní, takže budeme mít dost času tábor spolu hezky prožít, dobře se poznat a zažít spolu mnoho krásných 
chvil. Vydejte se s námi na … 

„Putování kolem světa s námořníky“ 
Kdy? 
pátek 1. července –  sobota 9. července 2016 
S kým? 
p. Konstantin, p. Matěj, Klára, Anička, David, Maruška a Ondra 
 
Informace  

• Tábor je pro děti od 6 – 15 let 
• Kde se přihlásit? Písemná přihláška je k dispozici v Říčanech na faře a v kostelích naší farnosti. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte p. Konstantinovi nebo Anně Zavadilové do 8. května 2016 
• Kolik je třeba zaplatit? 2500,- Kč do 31. května 2016. Pokud se tábora zúčastní více sourozenců, 

třetí a další dítě platí 1200,- Kč. Cena je stejná jako v minulém roce. Platby za tábor poukažte na 
účet farnosti vedený u GE Money Bank 1000608504/0600. Variabilní symbol platby: 999. 
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte. 

• Další informace (seznam věcí, prohlášení rodičů, bezinfekčnost) obdržíte po odevzdání přihlášky 
na váš e-mail. 

 
 

Máme zájem o nabízený tábor v Bernarticích pro naše dítě:  

Jméno: ……………………………….....…… Rodné číslo: …….....……………………………… 

Telefon: …………………….....…………… E-mail: …………….....…………………………… 

Adresa………………………………………….....…………………..………………………….. 

Další informace mi zašlete na výše uvedený e-mail 

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

             jména rodičů                                                                          podpis rodičů                                                                                                                                                                                                                       

Máme zájem o nabízený tábor v Bernarticích  pro naše dítě:  

Jméno: ……………….....…………………… Rodné číslo: ………………….....………………… 

Telefon: ………………….....……………… E-mail: ………………….....……………………… 

Adresa……………………………………………………….....……..………………………….. 

Další informace mi zašlete na výše uvedený e-mail 

  ……………………………………..                            ……………..……………………….. 
              jména rodičů                                                                            podpis rodičů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	Milí rodiče a táborníci!
	Máme zájem o nabízený tábor v Bernarticích pro naše dítě:


