
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Žarnovici 
a Laura, združenie mladých, str. Žarnovica 

Prihláška na Detský letný tábor – Krajina zázrakov  
Miesto konania: Horná ves (pri Oslanoch) 

 

Termín konania: 08.-13.08.2016 

 
INFORMÁCIE O DIEŤATI: 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Adresa: 
 
Mobil: 
Je vaše dieťa na niečo alergické? Ak áno, aké lieky užíva? 

Veľkosť trička: 
 
INFORMÁCIE O RODIČOCH: 
Meno a priezvisko otca: 

Adresa: 

 

Telefón domov, do práce, mobil: 

Mail: 

 

Meno a priezvisko matky: 

Adresa: 

 

Telefón domov, do práce, mobil: 

Mail: 

 

Súhlasím s tým, že osobné údaje budú použité len v súvislosti s táborom a 

fotky z činnosti Laury, združenia mladých, na ktorých som zachytený/-á ja, 

môj syn/dcéra, môžu byť použité na propagáciu združenia na internete 

(vrátane facebooku), v tlačených dokumentoch (výročná správa, 

propagačný leták, Lauradiár a pod.) alebo vystavené na nástenke/výveske.  

 
................................................................................................................................. ............... 

Prihlášku vyplnil (dátum, meno a priezvisko, podpis)                               

 

...............................................................................................................................................  

Prihlášku prevzal (dátum, meno a priezvisko, podpis)  

 (túto časť odstrihnúť, patrí Vám) 

Milí rodičia, 
 

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru a rozhodli ste sa nám zveriť svoje 

dieťa na týždeň do Detského letného tábora Krajina zázrakov. 

 

Cena je 75,- Eur na jedno dieťa, 2.súrodenec platí 60,- Eur. (zľava je 

obmedzená len na prvých 10 prihlásených súrodencov), členovia Laury, 

združenia mladých 70,- eur. V cene je zahrnuté  ubytovanie, strava, pitný 

režim, program, poistenie, cestovné...prekvapenie.  

 

Deti sa môžu tešiť na program bohatý na hry, zábavu, šport, poznatky 

a vedomostný rozvoj dieťaťa v duchu kresťanskej výchovy. 

  

Prosíme vyplniť príslušnú prihlášku a odovzdať ju čo najskôr Mirke 

Forgáčovej (9.C ZŠ na Ul.Fraňa Kráľa) alebo Erike Klačanskej. Iba 

odovzdané prihlášky zabezpečujú miesto v tábore.   

Zálohu  45,- Eur prosíme uhradiť v hotovosti Erike Klačanskej 

(Žarnovica, Mierová 829/7, 966 81), prípadne na účet: 1718337053/0200 

(IBAN: SK78 0200 0000 0017 1833 7053). Pri platbe na BU prosíme uviesť 

VS:201603, do poznámky meno a priezvisko dieťaťa. Kópiu dokladu o úhrade, 

prosíme zaslať mailom alebo doložiť k prihláške. 

 

Zvyšnú sumu prosíme uhradiť v hotovosti najneskôr do 22.júla 2016. 

 

Zároveň v tento deň – 22.júla 2016 bude pre rodičov a deti odslúžená 

detská sv.omša o 17:45 hod. s úmyslom za úspešný priebeh tábora. Po sv. 

omši bude stretnutie rodičov. Tam Vám budú poskytnuté všetky podrobné 

informácie ohľadom tábora. Účasť je potrebná. 

 

KONTAKT: 

 

Vladimír Búri      0917 440 608   mail:    vlado.buri@gmail.com 

 

Erika Klačanská   0908 423 300   mail:    laurazarnovica@gmail.com 

 

Mirka Forgáčová   0908 363 675 

www.pastoracnecentrum.sk 

mailto:vlado.buri@gmail.com
mailto:laurazarnovica@gmail.com

