
Přihláška na jarní víkendovku 

 
Jméno a příjmení:………………………………………………. 
Adresa:………………………………………………datum narození:……….  

Datum: 8. 5 – 10. 5. 2015 

Cena: 300 Kč (pro 2 a více sourozenců dohromady 500 Kč) 
Pořádá: VMF (Vnorovská Farní Mládež) 
Pro děti a mládež od 7. třídy ZŠ do 18 let.  

 
Podpis rodičů…………………………………Kontakt na rodiče:…………………………….. 
………….………zde odstřihněte…………………………………………………zde odstřihněte………… 

Sraz:  10:36 před vnorovským kostelem 

Motto: „Pošli to dál.“ 

Příjezd: v neděli v dopoledních hodinách 

 

Co zabalit s sebou: 
- spacák a karimatku, přezůvky, oblečení na 3 dny (+ do kostela a něco teplého na noc), pláštěnku, 

baterku, hygienické potřeby, krosnu nebo batoh (žádné tašky ani kufry!) 
- jídlo pouze osobní + kdo bude chtít, může vzít buchtu či bábovku 

Peníze odevzdávejte spolu s přihláškou, všechny ostatní věci si účastníci ponesou s sebou.  

Odevzdání přihlášek nejpozději do 3. května 2015 Kájovi Vaštíkovi (Lideřovská 14).  

Kapacita víkendovky je omezená. 

Kontaktní telefon: 733 741 355 – Monika Petruchová, 737 055 497 – Karel Vaštík 

 

V případě odhlášení účastníka (nemoc, smrt, …) volejte včas, ať můžeme zaplnit volné místo! 
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