TÁJÉKOZTATÁS
Szülők neve____________________________________________
Cím:

Gyerekek, rátok vár a

JÉZUS SZÍVE

________________________________________

Telefon: __________________________
Ha a fenti szám nem elérhető, kit hívhatunk fel szükség esetén?
Név: ___________________________________________
Telefonszám:____________________________________
Kapcsolat: (nagyszülő, rokon, szomszéd)
_______________________________________________
Volt-e már a gyermek Jézus Szíve Táborunkban?_____________
Ha igen, melyik csoportban? (csoport neve)__________________
Van-e a gyermeknek valamilyen krónikus betegsége? (kérjük
megjelölni):







Asthma
Epilepsia
Szívbetegség
Gyógyszer érzékenység
Egyéb:__________________

Szed-e orvosságot rendszeresen, s ha igen, milyen betegség ellen? Az
orvosság neve és adagolása:_________________________
Magával hozza-e?______________________________________
Kérjük leírni, ha van valami, amit jó lenne tudnunk a gyermek
egészségével, alvásával, étkezésével fáradékonyságával vagy esetleges
más érzékenységével kapcsolatban.

öröme és vidám, mozgalmas programja RÁRÓSPUSZTÁN
A JÉZUS SZÍVE NŐVÉREK vezetésével

2017. július 23 – július 29.
Ki jöhet?
Fiúk 8 - 12 éves korig
Lányok 8 - 14 éves korig

Középiskolás fiúk-lányok
15 - 18 éves korig

Ezt a jelentkezési lapot kérjük beadni (postán beküldeni), ill. az előleget banki
átutalással legkésőbb 2017. május 26-ig befizetni:
bankszámlaszám:
11718000-20348227

Elérhetőségünk:
JÉZUS SZÍVE NŐVÉREK
cím: 1181 Budapest Wlassics Gyula utca 84/b
e-mail cím: jezusszivenov@gmail.com
honlap: www.jezusszivenoverek.hu
tel: 06-1-2909674

A TÁBORBAN...
 Élvezzük Isten jóságát és szeretetét a természet szépségében
 Viszonozzuk Isten ajándékait szívünk szeretetével imádságos légkörben,
tiszta, friss levegőn, vidám programokban, liturgiákban
 Erősítjük testvéri összetartozásunk tudatát

Gyerekek!

JELENTKEZÉS A JÉZUS SZÍVE GYERMEKTÁBORBA
Ráróspuszta – 2017. július 23 – július 29.
_________________________________________________________
Név

Születési ideje______________________ Osztály szeptembertől_____
Táborozó

Hozzatok magatokkal a szívetekben sok örömet, készséget, energiát,
szeretetet! Készüljetek fel KIRÁNDULÁSRA, TÁBORTŰZRE, VIDÁM

ESTRE, JÁTÉKRA, VERSENYEKRE, ÉNEKLÉSRE, ÚJ BARÁTSÁGOKRA,
KÉZÜGYESSÉGI MUNKÁKRA, SZÍNES BIBLIAI TÖRTÉNETEKRE,
SZÍVBÔL JÖVŐ KÖZÖS IMÁDSÁGRA!

Becenév



MAG 

CÍM:  ______________________________________________
Tel______________________ Mobil(szülő)_______________________
Email(szülő): _______________________________________________

A tábori vezetőképző (MAG) program keretében a fiatalok

képzésben részesülnek az előadástechnika, játékvezetés és
csoportfoglalkozások terén;

gyakorlatban is részt vesznek a tábori programvezetésben vezetői
irányítással és csökkentett felelősséggel;

a korosztályukkal együtt élvezhetik a tábor vidám és mozgalmas
programját.

A RÁRÓSPUSZTAI ÜDÜLŐTÁBOR
Nógrád megyében, a Hóllókő-Szécsény-Ipolytarnóc-Salgótarján
területnek egyik központja és kiinduló bázisa. Az üdülőtábor erdőkkel,
300-400 m. magas hegyekkel övezett terület. Elhelyezés: 8-10 ágyas
faházakban.

Szülők figyelmébe
Részvételi díj a 6 napra (szállás, ellátás, frissen főzött ételek; naponta 3 főétkezés és a
kézműves foglalkozások anyaga) összesen 25.000.- Ft. Egy családból a második
gyermeknek 22.000.- Ft, a harmadik és minden további gyermeknek 17.000.- Ft. A
részvételt 10.000-Ft/fő előleggel lehet biztosítani. Ezt az összeget a fenti bankszámlára
kérjük átutalni a jelentkezési lap leadásával egy időben. A jelentkezési lapot a Jézus
Szíve Nővérek fenti címére kérjük.
Kérjük, hogy a szülők gondoskodjanak az utazásról.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kérjük a túloldalon lévő TÁJÉKOZTATÁS-t kitölteni, hogy egyénileg is a
lehető legjobb módon tudjuk ellátni a gyermekeket. További részleteket,
hoznivalók listáját, az indulás és visszaérkezés pontos idejét a jelentkezés
beadása után juttatjuk majd el minden jelentkezőhöz.

Támogatási igény bejelentése ill. felajánlási lehetőség
(kérjük a megfelelő részt kitölteni.)
Tudjuk, hogy sokgyermekes családoknak még a kedvezményekkel is – melyet csak
támogatóink segítségével tudunk biztosítani – nehéz lehet előteremteni a részvételi
díjat. Ezért kérjük a tehetősebb családokat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák
rászoruló családjainkat. Ugyanakkor akiket csak a részvételi díj tartana vissza a
tábortól kérjenek itt támogatást, és jelentkezzenek bátran!

A) __________ Ft részvételi díjat tudunk fizetni, ha lehetséges, kérünk
____________ Ft támogatást.
B) Gyermekem részvételi díján felül __________ Ft támogatást tudok
felajánlani rászoruló családok számára.

