Rókapuszta 2014
2014
Ha csak a magad életét éled és nem tekintesz körbe, nem nézed meg mi veszkörül és kik állnak
melletted, semmit sem tudsz meg a világról. Ha figyelmed önmagadról más felé fordul, mindent meg
fogsz tudni. Magadról is.

Nyisd ki a szíved!
- és fogadd be a titkokat, melyek İbenne, az Istenben, ıbenne az embertársban és a világban
szemed elıtt rejtve van…
***

A 13. tábor idıpontja:

2014. július 6-12.
A jelentkezésnek feltétele az általános iskola első osztályának elvégzése. A tábort
elsősorban jelenlegi és volt hittanosaink számára szervezzük, de megbeszélés alapján
korlátozott számban másokat is szívesen fogadunk. Sátrat mindenki számára tudunk majd
biztosítani, valamint lehetőség van a buszos oda és visszautazásra is.

A tábor költsége: 20.000 Ft/ fő, teljes ellátással. A jelentkezők számos
kedvezmény közül választhatnak, akár összevonva is őket:
1. Csizma kedvezmény -3.000 Ft Azok vehetik igénybe, akik a következő településeken laknak,
vagy ezek valamelyikébe járnak iskolába: Balatonakali, Barnag, Dörgicse, Hidegkút, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pécsely, Pula, Tótvázsony, Vászoly, Veszprémfajsz, Vöröstó.
2. Öreg-róka kedvezmény -500 Ft: Azok vehetik igénybe, akik már legalább két táborban részt
vettek.
3. Ministráns kedvezmény -2000 Ft: Rendszeres ministrálók és templomi felolvasók vehetik
igénybe.
4. Családi kedvezmény -1000 Ft: Ha egy családból többen jönnek, személyenként 1.000 Ft
kedvezményt kapnak.
5. Községi kedvezmény Az adott községben állandó lakhellyel rendelkező általános vagy
középiskolában tanuló kiskorú táborozók vehetik igénybe az Önkormányzatok jóvoltából az
alábbiak szerint: *Nemesvámos*: -5.000 Ft, **Veszprémfajsz** –6.000 Ft, Tótvázsony -6.000 Ft,
Hidegkút -6.000 Ft. (* Nemesvámos önkormányzata minden olyan nemesvámosi 25 év alatti
számára biztosítja a kedvezményt, aki nappali tagozatos tanulmányokat folytat. **Veszprémfajsz
önkormányzata csak annak a táborozónak ad támogatást, aki más az önkormányzat által
támogatott táborban ezt a kedvezményt nem veszi igénybe.)
6. Nagycsaládos: -1000 Ft A Katolikus egyházközségek támogatását valamennyi legalább 3
általános vagy középiskolás gyereket nevelő családból érkező jelentkező igénybe veheti!
7. Nagyvázsony-Pula prémium -4.000 Ft Minden nagyvázsonyi vagy pulai állandó lakhellyel
rendelkező táborozó igénybe veheti. (Természetesen a Csizma kedvezménnyel együtt!)
8. Pécsely-Vászoly prémium -4.000 Ft Valamennyi Pécselyen vagy Vászolyon állandó lakhellyel
rendelkező vagy ezen községekbe hittanra járó táborozó igénybe veheti. (Természetesen a
Csizmakedvezménnyel együtt!)
Jelentkezés módja és a határidők:
A hátoldalon található jelentkezési lapot minél előbb, de legkésőbb június 15. vasárnapig kell eljuttatni
valamelyik hitoktató, hittanár vagy atya részére. A június 15 után beérkezett jelentkezésekhez csak
korlátozott mértékben tudunk kedvezményt adni!
A részvételi díjat lehetőség szerint a jelentkezési lap leadásával együtt, de legkésőbb július 6-ig kérjük
befizetni.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Márk atya és a többiek
Információ: Gere Dávid Márk  06 30 / 204 8883; email: dmgere@gmail.com

CSALÁDI JELENTKEZÉSI LAP
1-3 jelentkező részére
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Jelentkezem a 2014. évi hittanos sátortáborba.

. h

Név:

(1)

(2)

(3)

2013/2014-ben:

(1)

(2)

(3)

s z t a

Telefonszám:…………………. Emailcím (ha van) ………………...

Született:

(1)

(2)

(3)

Osztály

Háziorvosa
neve:
Polóméret:

S M L XL XXL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

Cím:
Település: ………………………………… utca: ………………………….. házszám: ………

u

Költségek részletezése
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A jelentkezési lap leadásával egyidőben befizetek ……………………. forintot. .
Utazás a táborba: (Jelölje x-el!)□ saját magunk oldjuk meg □ kérünk helyet a különbuszra
Egyéb közölnivalók:

Dátum:
szülő aláírása

