Velikonoce 2019
Pro kluky i děvčata od 10 do 16 let

Kdy: 18 - 20. 4. 2019 (čtvrtek - sobota)
Kde: Salesiánský klub mládeže a kostel sv.Václava
Sraz: ve čtvrtek 18. 4. v 8 hod / Salesiánský klub
Konec: v sobotu 20. 4. v 10 hod / Salesiánský klub
Cena: pro členy klubu 250,-

Pro nečleny 300,-

Co sebou: spacák, oblečení na spaní, osobní hygiena. Oblečení i boty do kostela, do přírody i
tělocvičny + záloha k převlečení. Léky (pokud jsou potřeba), přezůvky, hudební nástroje, buchty a
cokoliv na přilepšenou.
Bližší info: Nocleh je zajištěný na postelích s matrací, budeme se účastnit všech bohoslužeb
velikonočního Tridua v kostele sv Václava.
Přihlášky: u Jiří Woclawek, do pondělí 14. 4.
-

mob: 777 259 334, mail: jiri.woclawek@gmail.com,

-

papírovou přihlášku s penězi doručit nejpozději v den zahájení akce

………………………………………..…..zde odstřihnout…………………..…………………..

Přihláška na akci (pro členy SKM)
(Zájemci o tuto akci, kteří nejsou členy SKM vyplní přihlášku na jiném formuláři)

Název akce: Velikonoce 2019

Datum akce: 18 - 20. 4. 2019

Jméno a příjmení............................................................................................................................................
Datum narození..........................................
Onemocnění (které nevylučuje z účasti na akci): ...........................................................................................
Dieta:................................................................................................................................................................
Účastník se zavazuje respektovat pravidla i harmonogram akce a pokyny vedoucího.
Prohlašuji, že je dítě v době odjezdu na akci plně zdravotně způsobilé k účasti, nejeví známky akutního onemocnění, a
není mi známo, že by v posledních 14-cti kalendářních dnech před odjezdem přišlo do styku s osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.

Podpis rodiče / zákonného zástupce........................................................
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