Kedves Szülok! Kedves Gyerekek!
Idén is lesz hittanos sátortábor megújuló programokkal, sok más újdonsággal, ám mégis a régi jó hangulattal.
Táborunk helyszíne -szinte közkívánatra- a már jól bevált gerence-völgyi Rókapuszta, a Bakonybélt
Bakonykoppánnyal összeköto út mentén. Idén sem túlélni megyünk, hanem a legszabadabb környezetben, a
természet lágy ölén megélni az egymásközti és az Isten és ember közti legszentebb barátságot.
A tábor idopontja: 2004. július 18-tól július 24-ig.
A tábor költsége: 8000 Ftl fo, teljes ellátással, utazással. Azok a családok, ahonnan több jelentkezo is volna, az
idei évben is igénybe vehetik a személyenkénti 1000 Ft-os kedvezményt.
Jelentkezni bárki jelentkezhet, aki az általános iskola elso osztályát elvégezte, valamint középiskolások is,
amennyiben ismerjük oket (pl. korábban hittanosaink voltak).
Jelentkezés módja és a határidok:
Az alább található jelentkezési lapot május 23-a, vasárnapig kell eljuttatni valamelyik hitoktató, hittanár
részére.
A részvételi díj elso 50 %-át lehetoség szerint a jelentkezési Iap leadásával együtt kell befizetni. Erre kérheto
határido-módosítás.
A részvételi díj második 50 %-át június 30-ig kérjük befizetni. Abefizetésekrol elismervényt állítunk ki.
Mivel a matracok biztosítása úgy tunik mindenki részérol megoldódik, ezért ezt központilag nem szervezzük. A
matracról kérjük mindenki maga gondoskodjék. Természetesen meg lehet keresni, hit valakinek mégis probléma
volna.
Az utazást az idei évben a tavalyi módon szeretnénk megszervezni, azaz kérjük áldozatos szülok jelentkezését,
akik segítséget nyújtanának az utaztatásban és a szállításban. Amennyiben a kedves szülok igénylik, szeretnénk
egy úgynevezett családi nyílt estét szervezni, amikor a gyerekek meglátogathatólc Kérjük, az ezekkel
kapcsolatos kérdéseket is töltse ki a jelentkézési lapon.
Szeretettel várunk minden érdeklodot!
Márk és Pius testvérek
Információ: Gere Dávid Márk testvér Q) 0630/2048883;

eMail: mark@atya.L2.hu
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cím:
Jelentkezem a 2004. évi hittanos sátortáborba július 18-tóI24-ig hét napos idotartammal.

A megfelelöt kérjÜk bejelÖlni illetve kitölteni' Nemleges válasz esetén kérjÜk, húzza át a rubrikát!

o Igénybe Idvánom venni a személyenkénti 1000 Ft-os "családi kedvezményt".
A részvételidíi elso 50 %-át .J,

A részvételidíj második 50 %-át .J,

Egyebek:.J,

o a Jelentkezési Iap leadásával o a Jelentkezési lap leadásával o A táborozáshoz ...,....... darab
.......... személyes sátrat tudok
együtt megfizetem
együtt megfizetem
biztosítani.
o .......,........................
megfizetem.
egyéb megjegyzések:

határidoig o Június 30-ig megfizetem
Összes táborozási költségünk:
............................. forint.

o Részt vennék a családi estén
o A gyermekek utaztatását tudom
vállalni sajátjaimmal együtt ......
fot.
o Szállítást tudok vállalni.
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