
 

 

Saleziáni don Bosca a DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske, organizujú 
 

  

DD  EE  TT  SS  KK  ÝÝ      LL  EE  TT  NN  ÝÝ      TT  ÁÁ  BB  OO  RR  
 

pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 13 rokov (ukončený 3.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ). 
 
MMIIEESSTTOO::  
Tábor sa tento rok bude konať v rekreačnom zariadení VÝTOKY – MORAVANY pri Piešťanoch.    
 
TTEERRMMÍÍNN::  
Tábor sa uskutoční v termíne oodd  ssoobboottyy  22..  jjúúllaa  ddoo  ppiiaattkkuu  88..  jjúúllaa  22001166..   
 
CCEENNAA::            8800,,--  €€    pre členov DOMKY  / 8855,,--  €€    pre nečlenov DOMKY  
     
Tábor je podporený z dotácie z Ministerstva školstva SR a z 2%, ktoré DOMKA získala.   
  
Cena zahŕňa len ubytovanie a 5-krát denne stravu. Dopravu, materiál a pobyt animátorov sa snažíme pokryť  z vyššie 
uvedených zdrojov.   
Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. 
Cena sa tiež znižuje v prípade účasti troch a viacerých súrodencov na tábore. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, 
nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911/911 004 – Ľuboš Stebnický, SDB. 
 
Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého 
môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto 
súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba. 
 
Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí.  Aj preto si prípravný tím 
rezervuje právo rozdelenia detí.  
  
V júni je potrebné vyzdvihnúť si podrobnejšie informácie v pastoračnom centre, alebo si ich stiahnuť na našej internetovej 
stránke www.pcsipok.sk, alebo vám ju pošleme na vašu uvedenú mailovú adresu v prihláške. 
 
Prosíme, aby ste prihlášku vyplnili čitateľne.   
Prihlášky je potrebné odovzdať spolu s poplatkom najneskôr do 26.6. 2016 v pastoračnom centre. 
  
 
(tu odstrihnúť) 

PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKAA  NNAA  DDEETTSSKKÝÝ  LLEETTNNÝÝ  TTÁÁBBOORR  
 

Prihlasujem záväzne svojho syna/dcéru na detský letný tábor v termíne od 2.7. do 8.7. 2016. Svojím podpisom tiež 
súhlasím so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa pre tento tábor.  

 

Meno a priezvisko syna/dcéry: ............................................................................................................................ 

Dát. narodenia: ...................................................     Číslo tel.(rodič).: ........................................................... 

Adresa: ................................................................................................................................................................ 

Dátum: ........................................................................... 

E-mailová adresa rodiča: ............................................................................................ 

 

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

               podpis rodiča 
     


