Úrad

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Pozýva vaše deti vo veku od 8 - 15 rokov na
letný biblický tábor

v termíne od 22. do 28. júla 2018
tohto roku opäť na Slovensku, opäť vo Veľkom Slavkove - VYSOKÉ TATRY – zariadenie
MEMC – Ichtys – Veľký Slavkov http://www.memc.sk/

CENA: 120 EUR – v cene je strava –(raňajky, obed večera + desiata
a olovrant) , ubytovanie, pitný režim, športové ihriská, Pieniny – plte,
Dobšinská jaskyňa.
Kapacita obmedzená na 35 detí.
Platba – záloha duchovnému pri nahlásení 50 EUR, zvyšok doplatok na mieste pri nástupe
na tábor alebo po dohovore s duchovným EPS MV SR.
Žiadame, aby dieťa malo pred nástupom na tábor vybavenú preukážku pre bezplatnú
dopravu na ŽSR – pokiaľ kartu mať nebude cestovné si bude hradiť z vreckového.
Doprava: samostatne
Príchod: 22.7.2018 nedeľa – od 14.00 do 16.00 hod.
Odchod: 28.7.2018 sobota – od 13.30 do 14.30 hod.
Návšteva Aquaparku v Poprade 6,50 Eur úhrada z vreckového, podľa toho, či dieťa bude
mať záujem ísť sa kúpať.
Pripravené sú túry po Vysokých Tatrách, Slovenskom raji, stretnutie s Horskou službou,
policajtmi a hasičmi, rozhovory, biblické zamyslenia, hry a súťaže.
Vedúcimi tábora budú policajní duchovní úradu EPS MV SR.

Za organizátora tábora
Milan Petrula
riaditeľ úradu EPS MV SR

Vaše deti môžete nahlásiť do 11. júla 2018 podľa krajov nasledovne:
Kraj Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky na adresu: julia.stofanova@minv.sk
Kraj Žilinský na adresu: jan.paciga@minv.sk
Kraj Prešovský na adresu: matus.vongrej@minv.sk
Kraj Košický na adresu: jana.tabackova@minv.sk
Kraj Bansko–Bystrický na adresu: alzbeta.lucskayova@minv.sk
Kraj Bratislavský: dagmar.tomasovicova@minv.sk

Dieťa pri nástupe na tábor musí mať prehlásenie rodiča o tom, že dieťa je
zdravotne spôsobilé nastúpiť na tábor, v prípade užívania liekov musí mať dieťa
napísaný harmonogram užívania liekov, prefotenú kartičku poistenca, vhodné
oblečenie a obuv.
Špecifikácie ohľadom stravy – vegetariánska, diéta...., je potrebné nahlásiť
minimálne 5 dní pred začiatkom tábora.
Bližšie informácie budú záujemcom zaslané pred nástupom na tábor, prípadne Vaše otázky
radi zodpovieme telefonicky na t.č.: 80 44 525.

