
Přihláška na farní víkendovku v Těšanech – jaro 2019

Termín: 31. květen - 2. červen 2019
Příjezd: v pátek v 17:00 – 17:30 na orlovnu v Těšanech (Těšany 19); dopravu zajišťují rodiče sami, dodržujte 

časové harmonogramy příjezdů/odjezdů, děkujeme
Odjezd: v neděli po mši svaté – mše začíná v 9:00
Cena: 250 Kč (cena nezahrnuje úrazové pojištění)
Nezapomeň: polštářek, spacák, karimatku, deku, přezůvky, kelímek/hrnek, šátek nebo čepici, baterku, pyžamo, 

sportovní oblečení, raději i nějaké teplé oblečení, náhradní prádlo, hygienické potřeby, psací potřeby 

plyšáka na spaní ☺, drobné hry, malý batůžek, pláštěnku; velmi oceníme buchty/pomazánky a jiné
Při přijezdu: rodiče odevzdají hlavní vedoucí kartičku pojišťovny (stačí kopie) a případné léky, které dítě užívá;

pozn. pro rodiče: Nedávejte dětem telefony, narušují náš program; v případě potřeby na vás kontakt máme

Přihlášky s penězi se odevzdávají na faře ve Velkých Pavlovicích a v kostelích ve Velkých Pavlovicích, Němčičkách a 

Horních Bojanovicích. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 19.5.2019. Pozdější odevzdání nebude už přijmuto, 

děkujeme.

Jméno a příjmení

Datum narození

Třída

Bydliště

Telefonický kontakt na rodiče

Omezení dítěte (pohyb, jídlo, léky)

Podpis rodičů
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Hlavní vedoucí: Štěpánka Veverková, email: veverkova.s24@gmail.com, tel: 725 337 282
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