
3. farní (letní křesťanský) tábor 
na faře v Bohdíkově

10. 7. 2016 – 16. 7. 2016

Milí rodiče, 
obracíme se na  Vás ohledně pobytu Vašeho dítěte  na faře  v Bohdíkově o letošních
letních  prázdninách.  Nabízíme  dětem  poutavým  způsobem  zpracovaný  příběh
o Josefovi Egyptském a jeho bratřích, ale také hry, zábavu, vyrábění, zpívání. 
  
Termín: nástup      - 10. 7. 2016 (neděle) – od 17.00 - 19.00 hod. na faře v Bohdíkově
              zakončení – 16. 7. 2015 (sobota) – v16 hod. v kostele v Bohdíkově mše svatá  
                                                                  pro děti a rodiče na ukončení tábora
                                                                - od 17.00 – 19.00 hod. na faře v Bohdíkově 

Dětem s sebou: spacák; prostěradlo; karimatku  - kdo může; označenou láhev na pití
alespoň 0,5l; malý batůžek na výlety; kšiltovku; šátek;  oblečení do lesa (pokud možno
oblečení, kterého Vám nebude líto, když ho dítě zničí) i do kostela; pevné boty do lesa
(vhodné je dát dětem náhradní obuv); papuče; pláštěnku; plavky; ručník + hygienické
potřeby; opalovací krém; Repelent; svítící baterku; igelitovou tašku na špinavé prádlo,
hudební nástroj a dobrou náladu na celý týden ☺. 

Dále kartičku pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti
od lékaře. Cenné věci,  ať si  dítě  s sebou nebere,  neručíme za ztrátu nebo poničení.
Mobil budou moci děti používat v době odpolední siesty, přibližně od 13,00 – 14,30
hod. 

S dětmi můžete přivézt i nějaké potraviny, které Vám nebudou na Vašem stole chybět -
vajíčka, zeleninu, buchtu, atd.

Poplatek za 1 dítě: 800,– Kč jde o zaplacení ubytování, příspěvek na stravu, energie a
na materiálu na rukodělné aktivity. Každé další dítě z rodiny má slevu 100,- Kč.

Pokud  dítě  užívá  jakékoliv  léky,  žádáme  Vás  o  podrobné  informace  a  rozpis,
dávkování atd. při předání dítěte paní Hájkové. Pokud má dítě jakékoliv těžkosti,
stavy atd., žádáme Vás o jejich diskrétní sdělení při předání dítěte paní Hájkové,
která zaručí diskrétní naložení s Vaším sdělením.

Na Vaše děti se těší:  mladí vedoucí z farnosti Nová Hradečná a Oskava a Libina  a
Lidka Hájková za Centrum pro rodinu šternberského děkanátu. 


