Jézus Szíve Családi Tábor

A) ____ tagú családunk -__________ Ft részvételi díjat tud fizetni,
ha lehetséges, ____________ Ft támogatást kérünk.
B) Családunk, saját részvételi díján felül, __________ Ft támogatást tud
felajánlani rászoruló családok részére.
______ ágynemű garnitúrát kérünk (500 Ft/ garnitúra költségért).
A táborozás szempontjából fontos tudnivalók (pl. étkezéssel kapcsolatban vegetáriánus, lisztérzékeny, cukorbeteg, allergia - vagy a gyerekekkel
kapcsolatos problémák, mire figyeljenek a gyerekcsoport-vezetők, stb.):

2017. július 6-9.
Nagy örömmel hívunk Benneteket az idei Jézus Szíve Családi Táborba!
Ez a tábor azt a célt
szolgálja, hogy az egész
család együtt találkozzon
Isten szeretetével,
miközben sokat tanulunk,
játszunk, imádkozunk,
szülők és gyermekeik
együtt és külön is. Ezt a
pár napot kiszakadva az
otthoni, napi forgatagból,
gyönyörű természeti
környezetben
töltjük.
A tábort idén
csütörtök délután
kezdjük, és
vasárnap délután
zárjuk, így
hagyományosan
három éjszakát
töltünk
Parádfürdőn.

JÉZUS SZÍVE NŐVÉREK
1181 Budapest,
Wlassics Gyula u. 84/b
Telefon: 290-9674
e-mail: jezusszivenov@gmail.com
www.jezusszivenoverek.hu

Ezen a régi mesét –
„Mátra alján falu szélén…” – idéző helyen, 2012-ben volt először családi tábor.
Megtapasztalhattuk a tábor kiváló adottságait; csendjét, nyugalmat, békességet árasztó szép
környezetét; és mindazt a sok-sok lehetőséget, ami segít bennünket vidám élmények,
csendes elmélyülés, családi eszmecsere, liturgia, áhítat, kirándulás, játék, szentségek vétele,
kézműves foglalkozás… élményeit megtapasztalni. A család minden tagja hallhatja az
evangéliumi ÖRÖMHÍRT! A napi programokban vannak olyan időszakok, amikor a
családok együtt vannak, de van, amikor a felnőttek a többi házaspárral, a gyerekek és
fiatalok pedig a saját korcsoportjukban, külön vezetőkkel, foglalkozásokon vesznek részt.

Idén is szeretnénk
segíteni a rászoruló
családokat, hogy anyagi
okok miatt senkinek ne
kelljen lemondani erről a
táborról. Kérjük, hogy
azok a családok, akik ezt
megtehetik, támogassák a
tábort. Ezt vagy a Jézus
Szíve Nővérek
alapítványán keresztül
tehetik meg, vagy a
jelentkezési lapon
feltüntetett módon.

A család neve:
Pontos lakcím:
Édesapa neve:
születési dátuma:
anyja neve:
foglalkozása:
mobil telefonszáma:
e-mail címe:

Kérjük, a családokat, hogy a tábori jelentkezési lapot kitöltve és 10.000Ft
előleg befizetésével május 31-ig a Jézus Szíve Nővéreknél jelentkezzenek! Az
előleget és a tábor árát banki átutalással fizessék a Szent Szív Központ
Alapítvány részére, melynek bankszámlaszáma: 11718000-20396550.
Köszönjük!
RÉSZVÉTELI DÍJ, szállás, teljes ellátás csütörtök vacsorától vasárnap ebédig:
felnőtteknek: 16.000.- Ft,
az első gyermeknek: 12.500.-Ft,
második gyermeknek: 5.500. Ft,
minden további gyermeknek: ingyenes. A tábor az ágyneműért 500Ft-ot
számol fel garnitúránként. Erre vonatkozó igényeket a jelentkezési lapon
kérjük megjelölni!

Kérjük, hogy a jelentkező
családok a következő adatokat
töltsék ki és juttassák el a
nővérekhez május 31-ig! Ebben
az évben csak 15 családot
tudunk fogadni, ezért kérjük,
hogy aki szeretne jönni, minél
hamarabb jelentkezzen!

Édesanya neve:
születési dátuma:
lánykori neve:
anyja neve:
foglalkozása:
mobil telefonszáma:
e-mail címe:
Gyerekek neve (becenév) / születési dátum/ iskola; osztály/óvoda; csoport
szeptemberben
1;
2;
3;
4;
5;
6;

