Közös plébániai tábor
2018. július 23-28., Eger
Nagy szeretettel várunk közös, nyári táborunkba:
• minden családot kisebb és nagyobb gyermekekkel
• fiatalokat, nem családosokat vagy nemrég házasságot kötött párokat
• egyedülállókat, valamint szülőket, akiknek gyermekei már felnőttek
• idősebbeket, nagyszülőket unokáikkal
• plébániánkhoz szorosan és kevésbé szorosan kötődő érdeklődőket egyaránt,
vagyis mindenkit, aki szeretne velünk együtt örömteli találkozásokkal és szép élményekkel
gazdagodni! :)
A felnőttekre változatos programok, sok-sok beszélgetés és különféle
töltekezési lehetőségek várnak, amelyek alatt a gyermekeknek
izgalmas programokról és vidám játékokról gondoskodnak önkéntes
fiataljaink.
Szeretnénk táborunk során különösen szem előtt tartani az egyéni
döntéseket a programokat illetően, a nyitottságot bármilyen
élethelyzetből érkező érdeklő iránt, a jó hangulat és a beszélgetések,
egymással, önmagammal és Istennel való találkozási lehetőségek
megteremtését, továbbá azt, hogy mindnyájan hozzátehessünk
valamit a tábor alakításához, sikeréhez.

Helyszín
Idén egy új helyszínnel, az egri Botax Motellel ismerkedhetünk meg,
ahol saját fürdőszobával, hűtővel, ventilátorral, wifivel és ágyneművel
felszerelt 2-4-6 ágyas szobák állnak rendelkezésünkre.
A helyszínen sok férőhelyes parkoló, különféle méretű közösségi
helyiségek, tágas kert, sportpályák, tűzrakóhelyek és kerti bútorok
szolgálják a kikapcsolódásunkat. Nagyságrendileg 10-15 perces sétára
található Eger belvárosa, egy nagy park játszótérrel, sportpályákkal és
fürdővel, közelben kirándulási lehetőségek, pincesor stb.

Ellátás
Napi négyszeri étkezés (ebből kettő meleg), finom ételekkel, kisebb
gyermekeknek öt alkalommal. Előzetes jelzés alapján (a jelentkezési
íven) kérhető speciális ellátás.
A saját üzemeltetésű kantinban (önköltségi áron) sör és kávé kapható.

Részvételi díjak, támogatás
Szeretnénk, ha anyagi okokból senki sem maradna ki a közös
élményekből, így akinek lehetőségei nem engedik meg a teljes díj
kifizetését, a jelentkezési íven jelezheti támogatási igényét.
Ha valaki a rá eső részvételi díjon felül szívesen nyújtana segítséget a
nehezebb anyagi helyzetben lévő érdeklődőinknek, ezt is jelezheti a
jelentkezéskor.
Hálásan köszönjük a Városmajori Katolikus Egyesület, a Városmajori
Márton Áron Alapítvány, a Városmajori Plébánia, a Hegyvidéki
Önkormányzat, valamint egyéni támogatóink nagyvonalú segítségét!
A részvételi díjak tartalmazzák a szállás és az étkezés költségeit, az
idegenforgalmi adót, a programok és az önkéntes segítőink költségeit
egyaránt.
Részvételi díjak (Ft/fő a teljes táborra):
Életkor
0-3 éves
3-6 éves
7-18 éves
felnőtt (18-)

Fizetendő (Ft)
5.000
13.000
23.000
32.000

Jelentkezés, határidők
Jelentkezési határidő: 2018. május 15.
Érvényesen jelentkezni az alábbi internetes ív kitöltésével és az első
részlet elutalásával lehetséges.
https://drive.google.com/open?id=18GCZT8CUHUCpeetcWFEVSsVTpl
Uq2j1iQZPPkBuh0Cc

A részvételi díjat az alábbiak szerint kérjük fizetni:
1. részlet: (jelentkezéskor) 30.000 Ft családonként/egyedülálló
személyenként.
Ez az összeg foglaló. Lemondás esetén nem jár vissza, de van rá
lehetőség, hogy más nevére átírjuk, ha a visszamondó fél hoz másik
jelentkezőt.
2. részlet: 90.000 Ft családonként/egyedülálló személyenként.
Befizetési határidő: június 15. Ha valakinek a teljes összeg kevesebb
mint 120.000 Ft, csak a fennmaradó összeget kell fizetnie.
3. részlet: a részvételi díj fennmaradó részét a táborba érkezéskor,
készpénzben kell rendezni.
Az első két részletet a Városmajori Katolikus Egyesület számlájára
kérjük átutalni (UniCredit Bank, 10918001-00000017-65610002;
közlemény: „plébániai tábor” és a jelentkező neve).
Készpénzes befizetéseket csak a tábori 3. részlet esetében tudunk
elfogadni.
Kedvezmények
• 1.000 Ft/fő: VÁKE tagsági kedvezmény (feltétele:
érvényes, megújított tagság)
• 1.000 Ft/fő: előjelentkezési kedvezmény (feltétele:
jelentkezés március 31-ig, az 1. részlet befizetésével)
Részidős részvétel
Az egymásra hangolódást, a közös programokat megnehezíti,
amennyiben nem vagyunk mindnyájan végig jelen. Ha ez semmiképp
sem megoldható, akkor a jelentkezéskor van mód részidős részvétel
jelzésére. Költségei:
• 3-5 éjszakás tartózkodás esetén: teljes ár
• 1-2 éjszakás tartózkodás esetén: a költségek 50%-a
További kérdés esetén keress meg bátran: benedek.riesz@gmail.com.
Köszönjük
támogatásotokat,
nyitottságotokat
közreműködéseteket!
Nagy szeretettel várunk Benneteket! :)
Kövesdy Zsolti, Riesz Beni és a népes szervezői csapat
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aktív

