Mládežnícky letný výlet Obišovce

-VIAC AKO POZEMŠŤANDátum a miesto:5. – 10. august 2019 v Párnici
Pre
:
13 - 20 ročných
Doprava:
Odchod: 5. augusta (pondelok) o 12:21 R608 Spišan z Kysaku, prestup v Kraľovanoch na
vlak do Párnice.Na stanici sa stretneme o 1
 1:55.
Návrat: 10. augusta o 13:15 R605 Dargov z Kraľovian do stanice Kysak o 15:39.
Cestu si hradí každý sám. Keďže vlaky sú zadarmo, stačí ak si ,,kúpiš” lístok do Párnice aj z Párnice
dostatočnom predstihu!
Cena:65 eur
V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, vstupné, materiály.
Možnosť ako ušetriť je zavolať svojho súrodenca. Jeden zo súrodencov zaplatí plnú sumu. Každý
ďalší má zľavu 5,- €.
Budeš potrebovať:
Doklady (občiansky preukaz (ak máš), preukaz na ŽSR, aby si mal lístok zadarmo, preukaz
poistenca), Bibliu, zápisník, písacie potreby, prezuvky, nepremokavú obuv, hygienické potreby,
športové oblečenie, oblečenie, ktoré môžeš zašpiniť, plavky, vesmírne párty oblečenie a všetko to,
čo uznáš za vhodné.
Program:
Dopoludnie - workshopy, skupinky, semináre, diskusie.
Popoludnie - oddych, súťaže, športové aktivity, DIY dielne, hry, diskusie.
Večer - spoločný program, hry, piesne, prekvapenia a veľa zábavy.
Tento rok sa môžeš tešiť na množstvo príjemných noviniek, ktoré budeme pravidelne zverejňovať
na FB stránke a na mládežiach.
Vyplnenú prihlášku spolu s peniazmi odovzdaj:
v DNV: Denisa Harčarová (0915 034 593), Lucia Ivanová (0910 126 996)
v Obišovciach: Matúš Petro (0903 422 236)
v Kysaku: Vlado Hajduk (0902 192 206)
Na výlet je možné prihlásiť sa do 21. júla 2019.
Viac informácií o výlete získaš na facebooku Mládež Obišovce a všetci jej priaznivci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meno a priezvisko:..............................................................................................................................................
Adresa:.....................................................................................................................................................................
Dátum narodenia:............................................................ Tel. číslo účastníka:..........................................
Email účastníka:............................................................... Tel. číslo rodiča:.................................................
Podpis rodiča (v prípade plnoletosti, podpis účastníka):.................................................................
Špeciálne požiadavky (zo zdravotných dôvod):.....................................................................................
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Udeľujem súhlas na spracovanie osobných údajov a zverejnením mojej podobizne (fotografie).

