Jézus Szíve Családi Tábor
2020. július 4-5.

Mottó: „Ma a te házadban kell megszállnom”

Lk 19,5

Nagy örömmel hívunk Benneteket az idei
módosított Jézus Szíve Családi Táborba!

A tábort idén szombaton délután on-line
(Zoom) csatlakozással 15.00-17.30-ig, és
vasárnap személyes találkozással 10.0020.30-ig Csemőn a Tamás Tanyán
tartjuk.
Ez a hétvége azt a célt szolgálja, hogy az egész család együtt találkozzon Isten szeretetével, megerősödjön
az egységben és más családokkal való találkozás által támogassák egymást az Isten felé vezető úton. Lesz
külön program a szülőknek, külön a gyerekeknek korosztály szerinti csoportokban, közös szentmise és esti
program a tábortűz körül.
A gyermekeket 3 éves kortól várjuk. (3 éveseknek még ingyenes, 4 éves kortól kell részvételi díjat fizetni.)
RÉSZVÉTELI DÍJ egy napra meleg ebéddel és vacsorával:
három fős család 14.000 Ft
négy fős család 18.000 Ft
öt és ötnél több fős család 20.000 Ft
A részvételi díjat banki átutalással kérjük befizetni a Szent Szív Központ Alapítvány részére, melynek
bankszámlaszáma: 11718000-20396550. A befizetés bizonylatát küldjék el nekünk a következő
e-mail címre: jezusszivetaborok@gmail.com Köszönjük!
Kérdés esetén a következő telefonszámon kereshetnek bennünket: 06-30-382-8279
Jelentkezési határidő a részvételi díj befizetésével és a kérdőív kitöltésével: június 26.
A program támogatására a részvételi díjon felül tudunk fizetni___________________Ft-ot.
Támogatásként______________________Ft-ot szeretnénk kérni.

Tamás Tanya Csemőn
Tamás Tanya Kft.
H-2713 Csemő (Hantháza)
Szélmalom dűlő 2.
Webcím: www.tamastanya.hu/

Kérjük, hogy a jelentkező családok a következő adatokat töltsék ki és juttassák el a nővérekhez június
26-ig!
A család neve:
Pontos lakcím:
Saját plébánia neve:
Édesapa neve:
mobil telefonszáma:
e-mail címe:
Édesanya neve:
mobil telefonszáma:
e-mail címe:
Gyerekek neve (becenév) / születési dátum/ iskola; osztály/óvoda; csoport szeptemberben
1;
2;
3;
4;
5;
6;
Hány internetes eszköz( számítógép, laptop, okostelefon, iPad) van otthon a szombat délutáni Zoomos
csatlakozáshoz?
Van-e valakinek ételallergiája? Ha igen kinek és milyen?

Fényképkezelési nyilatkozat
A szervezők és egy filmforgató csoport a táborban készíteni fog kép-, és hangfelvételeket, melyeket a
későbbiekben publikálnak a tábor népszerűsítése céljából. Ha valamelyik a családodról készült kép vagy
felvétel felhasználásával a család nem ért egyet, azt a tábor végéig kérjük jelezni a szervezők felé. Egyéb
esetben a táborba való belépéssel beleegyeznek, hogy ezeken a felvételeken szerepelhetnek.
Adatkezelési nyilatkozat
E jelentkezési lapon megadott személyes adatok kezelője a Jézus Szíve Nővérek Társasága. Az adatokhoz
kizárólag a szervezők férhetnek hozzá. A megadott adatokat – a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően – a Jézus Szíve Nővérek Társasága kizárólag a saját programokkal kapcsolatos információk
eljuttatása, kapcsolattartás, a táborhoz kapcsolódó adminisztráció, valamint támogatási felkérés céljából
kezeli. Az adatokat kizárólag azon időtartamig őrizzük, kezeljük, tároljuk, amíg az megfelel a hivatkozott
jogszabályi előírásoknak. A fenti adatokat illetéktelen személyek számára semmilyen formában nem tesszük
hozzáférhetővé. A jelentkezési lap elküldése egyszersmind a fenti tájékoztatás tudomásulvételét és az abban
foglaltak elfogadását – az adatkezeléshez való hozzájárulást jelenti. Az adatok módosítását, frissítését vagy
törlését a jezusszivetaborok@gmail.com címre küldött kérésre végezzük el.
Aláírás:__________________________ Dátum:___________________________

