Az Országúti Ferences Plébánia
2019. július 31. és augusztus 4. között (szerda-vasárnap)
tartja nyári családos táborát Nagyvisnyóban.
A táborba nagy szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó
• családokat kisebb és nagyobb gyermekekkel,
• egyedülálló szülőket,
• házaspárokat,
• nagyszülőket unokáikkal,
A tábor fő célja a közösségépítés, a kapcsolatok elmélyítése, a szabadidő tartalmas eltöltése. A tábor ideje nem
hosszú, ezért az idő minél megfelelőbb kihasználása a célunk, amit a programok sokszínűsége biztosít majd. Lesz
sport, lelki programok, tábortűz, kézműves foglalkozás, kirándulás és még sok egyéb.
A tábor befogadóképessége 150 fő, a jelentkezéseket időrendben tudjuk elfogadni. (Az előjelek alapján a tábor meg
fog telni…)
A tábor céljából adódóan a teljes idős részvevőknek adunk elsőbbséget.

A helyszín
Boróka tábor, Nagyvisnyó. 3349. Nagyvisnyó (külterület) Bán-völgye út 1. GPS: É: 48.14448o, K: 20.45932o
Képek a táborról: ITT
Térkép
Napi háromszori étkezést kapunk.

Jelentkezés, határidők
A jelentkezés javasolt határideje: 2019 április 28. Isteni Irgalmasság vasárnapja
Az előleg befizetése a jelentkezéskor esedékes, azzal válik érvényessé.
Jelentkezési lap ITT kitölthető.

Részvételi díjak, befizetés
Az egy főre jutó részvételi költséget az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
1 év alatt

1-2,99 éves

3-18 éves és felnőtt

0 Ft

5 000 Ft

25 000 Ft

Gyerekek esetében a táborba érkezés napján betöltött kor számít.
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A fizetendő részvételi díj tartalmazza a szállást és a napi háromszori étkezést, valamint minden egyéb járulékos költséget: a programok szükségleteit (vendégek, gyerek-kézművesanyagok, sporteszközök stb.).

1. részlet (jelentkezéskor) 10.000 Ft/résztvevő (> 3 éves) előleg.
Ezt az összeget sajnos esetleges lemondáskor sem áll módunkban visszaadni! (Arra azonban van lehetőség, hogy más
nevére átírjuk, amennyiben a visszamondó család hoz maga helyett más jelentkezőt.)
Mind az előleget mind a második részletet be lehet fizetni a plébánia irodájában készpénzben, vagy átutalással az erre
elkülönített CIB-es számlaszámra: Bodroghelyi Csaba 10701128-57568632-56000003. Utalás esetén a közleménybe
írjátok be: OCST2019, részvevő család neve.

2. részlet a részvételi díj fennmaradó részét legkésőbb július 15-ig kell rendezni!

Támogatás
Kérjük, hogy aki a meghirdetett árak mellett csak támogatással tudna a táborban részt venni, az a jelentkezési lapon
található támogatásigénylést is töltse ki!
Lehetőség van támogatni +1, +2 (vagy akár több 😊) gyerek részvételét, kérjük, aki ezt meg tudja tenni, jelölje be a
jelentkezési lapon, vagy egyszerűen juttassa el a plébánia irodájába.

Közösség
Máris sokan jelentkeztek közös feladatokra, de igazából mindenki közreműködésére szükség van. Várjuk a jelentkezőket erre is!
Képek a korábbi táborokról: 2018, a résztvevők, 2016, 2015, 2013, 2012
A táborral kapcsolatban további információkat e-mailben lehet kérni:orszagutitabor@gmail.com,
Személyesen: többnyire a vasárnap 10 órás Szentmise után a teázáskor.

Nagyon sok szeretettel várunk!
Budapest, 2019. március 31.
A táborszervező csapat nevében:

fr. Zalán ofm

Bodroghelyi Csaba
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