Přihláška na první jarní výpravu
30.-31.3.2019
pro děti od 1. do 9. třídy
Sraz: 30.3.2019, v 9:00 u fary
Kde: čeká nás cesta plná her a překvapení v blízkém okolí
s návratem a přespáním na faře v Tišnově
Konec: 31.3.2019, po mši svaté (cca v 9:45)
Cena: 150 Kč (platba v sobotu při předání dítěte)
S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, léky, které dítě pravidelně užívá, spacák,
karimatku, přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pevnou obuv a sportovní oblečení
na cestu, oblečení do kostela, pláštěnka, šátek, svačinu a pití na cestu (budou
špekáčky-odpoledne, večeře, snídaně)
Veškerou elektroniku, prosím, nechte doma! Čeká nás lepší zábava. ☺
Přihlášky: posílejte na cermaklibuse@gmail.com nebo odevzdávejte osobně Libuši
Čermákové ml. v kostele (neděle, úterý) do 24.3.2019
Případné dotazy: 720432619 (Libuše Čermáková)
Zde odstřihněte, odevzdávejte část níže
✂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno dítěte, třída ZŠ:

Léky, zdravotní info.:

Kontakt na rodiče (telefon, e-mail):

Mohou být fotky z výpravy zveřejněny na farních stránkách a na farním Facebooku?
ANO/NE
Podpisy rodičů:
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