Vážení rodiče,
ministrantský tábor se letos uskuteční od úterý 3. 8. do neděle 8. 8. 2021 v Partutovicích. Minimální
věk ministranta je 6 let.
Čas odjezdu bude upřesněn. Pokud bude opět moci někdo z rodičů vzít menším ministrantům
batohy autem, budeme za to vděční. Cena pobytu činí 1500 Kč (je v ní zahrnuta doprava, strava,
ubytování, náklady na program, odměny…). Pokud by někdo nemohl na tábor z důvodu finanční
situace, tak mu bude možno pomoci. Ať se v takovém případě obrátí na Vojtěcha Godfryda nebo
Miroslava Jurošku. Byla by škola, aby ministrant kvůli tomu nemohl jet.
Doporučený seznam věcí:
Každý ministrant vezme buchtu (bábovku, vánočku apod.).
Oblečení: do přírody, na sport, do kostela, do chalupy, na spaní, pláštěnka, lehká pokrývka hlavy
Obuv: na pěší výlety (nejlépe nepromokavé), sportovní, přezůvky do chalupy
Další vybavení: spacák, karimatka, batůžek či chlebník, baterka, zápisník a něco na psaní,
bandaska na čaj, igelitové sáčky na špinavé prádlo, kartička zdravotní pojišťovny
Hygienické potřeby: mýdlo, zubní kartáček a pasta, ručník, šampon, hřeben, opalovací krém,
repelent
Ministranti si neberou mobily, elektronické hračky a nože!
Ministrantům dejte kapesné max: 100 Kč.
Má-li Vaše dítě nějaké zdravotní komplikace (alergie, potřebu brát léky apod.), napište to do
přihlášky.
Prosím nedávejte ministrantům příliš mnoho sladkostí.
Přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do 30. 6. 2021, potřebujeme vědět alespoň přibližně, kdo
z ministrantů pojede. Vyplněnou přihlášku odevzdejte buď v sakristii, nebo spodní část této přihlášky
pošlete vyplněnou jako přílohu na e-mail: godfrydv@seznam.cz. Peníze se budou vybírat při odjezdu
na nádraží. Případné změny budou ohlášeny v ohláškách nebo budou zveřejněny na farních
internetových stránkách www.farnostpustkovec.cz. V případě dotazů použijte uvedenou e-mailovou
adresu nebo tel. Číslo: 727 116 026
Za vedoucí ministrantů
Vojtěch Godfryd a Mirek Juroška
Závazná přihláška na letní pobyt malých a středních ministrantů 3. 8. – 8. 8. 2021
Jméno ministranta: .................................................................................................................
Telefon na rodiče: ...................................................................................................................
Zdravotní omezení dítěte: .......................................................................................................
Místo, datum, podpis zák. zástupce: ........................................................................................

