Vážení rodiče, milí cvrčci!
Jaro už pomalu klepe na dveře, a proto je nejvyšší čas na první informace o farních letních táborech.
Letos, stejně jako minulý rok, budeme pořádat díky velkému zájmu tábory dva, a to pro mladší
cvrčky a pro starší cvrčky. Rozhodující pro rozdělení dětí je to, kterou třídu navštěvují v tomto školním
roce – 2016/2017. Pro děti navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ je určen tábor v Charvátech (8. 7. – 15. 7.) a pro
děti navštěvující 6. – 9. třídu ZŠ, příp. nižší ročníky víceletého gymnázia, je určen tábor v Libině (28. 7. –
5. 8.).
A nyní tedy informace k jednotlivým táborům:
1. TÁBOR PRO MLADŠÍ CVRČKY
Bude se konat od soboty 8. do soboty 15. července 2017 v Charvátech (nedaleko Olomouce). Ubytováni
budeme v budově fary, je však třeba si vzít s sebou karimatku a spacák.
Předpokládaná cena je 1800,- Kč. Platba bude probíhat po částech jako v minulých letech a to:
do 31. května 2017 je třeba zaplatit nevratnou zálohu ve výši 900,- Kč. Druhou část (900,- Kč) lze
zaplatit až v den odjezdu. Pokud se stane, že by za dítě byla zaplacena nevratná záloha a z vážných
důvodů by se muselo do 31. května 2017 odhlásit, bude mu samozřejmě vrácena celá záloha. Pokud se ale
odhlásí po tomto termínu, záloha vrácena nebude a slouží jako storno poplatek.
Kapacita je omezena na 30 dětí, takže je lepší odevzdat přihlášku co nejdříve. Doufáme,
že nebudeme muset nikoho odmítnout, ale kdyby přece jen bylo zájemců hodně, měli by přednost ti, kteří
odevzdali přihlášku dříve.
Hlavní vedoucí je Kristýna Trňáková. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je i kontaktní
osobou na mobilu: 776 448 739 nebo na e-mailu: kikynaT@seznam.cz. Zdravotníkem bude Andrea
Tomaštíková a vařit bude naše skvělá a osvědčená kuchařka paní Dagmar Maděrová.
Bližší informace Vám budou včas dodány.
2. TÁBOR PRO STARŠÍ CVRČKY
Bude se konat od pátku 28. července do soboty 5. srpna 2017 v Libině (nedaleko Šumperka).
Ubytováni budeme na faře, která je dobře vybavena, včetně postelí (spacák a karimatku ale přibalte
s sebou). Kromě vnitřních prostor budeme využívat velkou farní zahradu a také okolí v blízkosti fary.
Předpokládaná cena je 2000,- Kč. Platba bude probíhat po částech jako v minulých letech a to:
do 31. května 2017 je třeba zaplatit nevratnou zálohu ve výši 1000,- Kč. Druhou část (1000,- Kč) lze
zaplatit až v den odjezdu. Pokud se stane, že by za dítě byla zaplacena nevratná záloha a z vážných
důvodů by se muselo do 31. května 2017 odhlásit, bude mu samozřejmě vrácena celá záloha. Pokud se ale
odhlásí po tomto termínu, záloha vrácena nebude a slouží jako storno poplatek.
Kapacita je omezena na 30 dětí, takže je lepší odevzdat přihlášku co nejdříve. Doufáme, že
nebudeme muset nikoho odmítnout, ale kdyby přece jen bylo zájemců hodně, měli by přednost ti, kteří
odevzdali přihlášku dříve.
Hlavní vedoucí je Kristýna Malíková. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je i kontaktní
osobou na mobilu: 605 490 669 nebo na e-mailu: tina.malik@seznam.cz. Zdravotníkem bude Magdaléna
Jelínková a vařit bude naše skvělá a osvědčená kuchařka paní Dagmar Maděrová.
Bližší informace Vám budou včas dodány.
Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 30. dubna 2017. Předem upozorňujeme, že přihlášky
odevzdané po tomto termínu nebudeme moci z organizačních důvodů přijmout!
Na všechny, kteří se rozhodnou s námi jet a prožít spoustu dobrodružství a zábavy, se moc těší všichni
vedoucí!

