Budeš mít o prázdninách volno?
Zúčastni se tábora, na kterém si můžeš s ostatními zahrát spoustu her, zpívat,
vyrábět nebo se společně modlit.
Pokud se chceš přidat, vyplň tuto přihlášku a odevzdej ji nejpozději do
4. července jednomu z vedoucích.
Přihlášku nalezneš také na www.farnost-zhor.cz v sekci letní tábor.
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Termín: 26. července – 1. srpna 2021 (1. – 9. třída)
Místo: fara Stará Říše
Předpokládaná cena 1200 Kč
Doprava: bude individuální, děti bude možné dopravit do Staré
Říše buď v neděli večer (čas bude upřesněn) nebo v pondělí ráno
od 7 do 9 hod. Vyzvednutí dětí bude možné v neděli dopoledne
(čas bude upřesněn).
Kontakty:
Anička Krejčová (Zhoř 119, 588 26 Zhoř), tel: 721 437 463,
email: anicka.krejcova119@seznam.cz
Marcela Vacková (Stáj 56, 588 27 Jamné), tel: 737 782 346,
e-mail: VackovaMarcela@seznam.cz
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