
Budeš mít o prázdninách volno? 
Zúčastni se tábora, na kterém si můžeš s ostatními zahrát spoustu her, 
vyrábět, podnikat výlety nebo se společně modlit.  
Pokud se chceš přidat, vyplň tuto přihlášku a odevzdej ji nejpozději do 
20. června jednomu z vedoucích.  
Přihlášku nalezneš také na www.farnost-zhor.cz v sekci letní tábor.  
Pokud jsi starší (9. třída a výš) a chtěl bys také jet, ozvi se a přidej se k 
vedoucím, kteří připravují program pro ostatní.  
 

Termín: 8. – 12. července 2016 (1. – 8. třída)   
Místo: fara Ostrov nad Oslavou  
Předpokládaná cena 800 Kč 
 
Kontakty: 
Marcela Vacková (Stáj 56, 588 27 Jamné), tel: 737 782 346,  
e-mail: VackovaMarcela@seznam.cz 
Slávča Krejčová (Zhoř 113, 588 26 Zhoř), tel: 728 568 764,  
e-mail: avca@seznam.cz 
      Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí 

------------------------------------------------------------------ 
 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA    
(na letní tábor v termínu 8. – 12. července 2016)   

 

Jméno a příjmení............................................................................. 

Ukončený ročník………………..Datum narození……………… 

Bydliště…………………………………………………………… 

Telefon………………………..Email…………………………… 

Zdravotní problémy, léky………………………………………… 

Podpis rodičů……………………………………………………… 
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