CSALÁDI JELENTKEZÉSI
1-3 jelentkezo részére

Rókapusztai
hittanostábor
2006
Immár

és

az

5

nagyok

Jelentkezem a 2006. évi hittanos sátortáborba
idotartammal.

a

közösség

találkozás ára Rókapusztán!
Rókapuszta a Bakonybélt Bakonykoppánnyal
összeköto
teremtetett, hogy ott 2006-ban is találkozhassunk:
július 30-ától augusztus

5-éig. (vasárnap

A tábor költsége: 10.000 Ftl fo, teljes ellátással.
választhatnak, akár összevonva is oket:

út mentén valószínuleg

délutántól

szombat

A jelentkezok

délelottig)

számos kedvezmény

osztály:

(1)

(2)

(3)

született:

(1)

(2)

(3)

Trikóméret:

2. Jubileum kedvezmény
3. Ministráns kedvezmény

(-500 Ft)
(-1000 Ft)

Akiknek ez az 5. táborok.
Rendszeres ministrálók és templomi felolvasók
vehetik igénybe.

4. Családi kedvezmény

(-1000 Ft)

Ha egy családból többen jönnek,
személyenként 1000 Ft kedvezményt

kedvezmény

(-3000 Ft)

(-1000 Ft)

6. Nemesvámos plusz
Jelentkezni bárki jelentkezhet,
középiskolások is, amennyiben

valamint
.
de

megfelelo minoségu és az esot is jól bíró kétrétegu saját sátor is elhozható,
jelezzük ajelentkezési lapon.

ha ezt elozetesen

Az

áldozatos

a szokott

módon

szeretnénk

akik segítséget nyújtanának

megszervezni,

azaz

szülok

az utaztatásban.

Idén is lesz családi nyílt este, amikor a gyerekek meglátogathatók:
Új kérdések a jelentkezési
kitölteni.

kérjük

lapon a pólóméret

és a háziorvos neve. Ne felejtsük el ezeket se

lapot június 9-e, péntekig

Költségek
..JO.OOo-"

ré~~.~tez!:~e"-X-el
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jelöljüka kedvezményeket!
10.000

.;.

Öreg róka

-1.000

-1.000

-1.000

Jubileum

-500

-500

-500

Minislráns

-1.000

-1.000

-1.000

Családi

-1.000

-1.000

-1.000

Nemesvámos

-3.000

-3.000

-3.000

Nemesvámos
plusz

-1.000

-1.000

-1.000

Összesen:
Összes
költségünk:

Ft

augusztus 2. szerda.

módja és a határidok:

Az alább található jelentkezési
hittanár részére.

S M L XL XXL

S M L XL XXL

cím:

alapköltség

Nemesvámosi állandó lakhellyel rendelkezo
táborozók vehetik igénybe az Önkormányzat
jóvoltából.
Nemesvámosi nagycsaládosok vehetik
igénybe, szintén az Önkormányzat jóvoltából.

sátrat (a tavalyinál kicsit bovebb helykínálattal),

S M L XL XXL

Karikázzuk be'

kapnak.

aki az általános iskola elso osztályát elvégezte,
ismerjük oket (pl. korábban hittanosaink voltak).

A táborban mindenki számára biztosítunk

Jelentkezés

(3)

közül

Azok vehetik igénybe, akik már legalább két
táborban résztvettek.

jelentkezését,

(2)

Háziorvosa
neve:

(-1000 Ft)

utazást

(1)

éppen azért

1. Öreg-róka kedvezmény

5. Nemesvámos

július 30-tól augusztus 5-ig hét napos

név:

. alkalom,hogykicsinyek
összejövünk

LAP

kell eljuttatni valamelyik hitoktató,

A jelentkezési Iap leadásával egyidoben befizetek
A többit július 8-ig rendezem.
Saját sátrat szeretnék vinni: Karikázzuk
be!

forintot.
IGEN

A gyermekek utaztatását tudom vállalni sajátjaimmal együtt
Részt vennék a családi estén:

NEM
fot.

IGEN

NEM

A részvételi díj elso 50 %-át lehetoség szerint a jelentkezési Iap leadásával együtt kell
befizetni.
A részvételi díj második 50 %-át július 8-ig kérjük befizetni. Abefizetésekrol elismervényt
állítunk ki.
Szeretettel

Márk és Pius atyák
Információ:

Gere Dávid Márk Q) 0630 I 2048883:

Dátum:
szülo aláírása

várunk minden érdeklodot!

eMail:

NEM

