KEDVES TESTVÉRÜNK!
Szeretettel meghívunk a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség
2018. évi nyári sátortáboraiba!

IFJÚSÁGI TÁBOR

13-21 éves korig

2018. július 3-8. (K-V)

GYEREKTÁBOR

Harmadik osztályt
elvégzettektől 13 éves
korig

2018. július 18-22. (Sze-V)

CSALÁDIAS FELNŐTT
TÁBOR

Családok, felnőttek
számára

2018. július 25-29. (Sze-V)

Helyszín: Tápiószentmárton, Mária mennybevétele kápolna kertje
Egyéb tudnivalók:


A táborokba JELENTKEZNI KELL, amit három módon tehetsz meg:
1. a

kiadott

jelentkezési

lapot

(amely

természetesen

fénymásolható)

visszaküldöd a Katus Rebeka 2241 Sülysáp, Malom utca 56. címre, vagy
2. a jelentkezési lapon kért adatok megadásával e-mailt küldesz a
tapiomente@gmail.com email címre, vagy
3. a www.tapio.hu weboldalunkon található online jelentkezési felületen
A jelentkezés határideje: 2018. június 27.
Nagyon kérünk mindenkit, hogy a megadott korhatárokat vegye figyelembe, és
feltétlenül az életkorának megfelelő táborba jelentkezzen!
 A táborok díja 2200 Ft/nap, amiből – ha mindannyian tanulók – a második, harmadik

stb. testvérnek napi 500 Ft kedvezmény jár, akkor is, ha nem ugyanabba a táborba
jönnek.

 A táborban való részvételhez elengedhetetlen az egészségügyi nyilatkozat kitölté-

se, ami letölthető a honlapunkról (www.tapio.hu), illetve a helyszínen is kitölthető.
(18 év alatti korosztály számára külön nyilatkozat áll rendelkezésre, melyen szülő/
gondviselő aláírása kötelező)

 FONTOS, ezért jelentkezésednél vedd figyelembe: táboraink lelkigyakorlatos

(vallásos) táborok, ezért a programok is ebben a szellemben folynak.
Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség

A Közösség hátterét biztosító Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány
(székhelye: 2241 Sülysáp, Kápolna u. 3., adószáma: 19180117-1-13)
Ezúton is hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával,
vagy bármilyen más módon támogatják ifjúsági munkánkat!

JELENTKEZÉSI LAP

A Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség
2018. évi nyári táboraihoz*
(Kérjük OLVASHATÓAN kitölteni!)
Név:
Cím:
Telefonszám:
e-mail cím (jó, ha van):
Betöltött életkor:

Születési dátum:
Gondviselő (szülő) neve
(18 év alatt):

A tábor, amelyikben részt szeretnék venni: (X-szel jelöld meg a megfelelőt!)
(A szervezők (Kisebb testvérek) X helyett „KT” jelölést tegyenek ahhoz a táborhoz, amelyben
szolgálattevőként szeretnének részt venni! Tábori kisebbtestvérséghez szükséges, hogy bejelentkezz a táborvezetőnél illetve részt vegyél a tábor-előkészítő megbeszéléseken!)
IFJÚSÁGI TÁBOR

13-21 éves korig

GYEREKTÁBOR

Harmadik osztályt
elvégzettektől 13 éves korig

CSALÁDIAS
FELNŐTT TÁBOR

2018. július 3-8. (K-V)

Családok, felnőttek számára

2018. július 18-22. (Sze-V)

2018. július 25-29. (Sze-V)

Voltál-e már a táborunkban?
Jársz-e legalább vasárnaponként szentmisére?
Jársz-e hittanra, templomi közösségbe?
(őszinte válaszod semmilyen hátránnyal nem jár!)
Van-e valamilyen állandó egészségügyi problémád?
Ha igen micsoda?
Ötletek, kívánságok, megjegyzések:

Kelt: ......................................................
.............................................................
Jelentkező aláírása
.............................................................
Szülő aláírása (18 év alatti jelentkező esetén)

*A megadott adatokat, információkat bizalmasan kezeljük, és kizárólag a táborok lebonyolításához használjuk fel.

