DIECÉZNÍ POUŤ DO SUŠICE SO 9.6.2018
- setkání dětí, mládeže, rodin i seniorů z Jihočeského kraje
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Milí rodiče,
v sobotu 9. června
jedeme
z našich
farností
na
výše
uvedené
setkání.
V Sušici
bude
připraven
zajímavý
program
pro
děti,
mládež i dospělé.
Na závěr bude mše sv.
s biskupem Vlastimilem. Pokud souhlasíte
s účastí Vašeho dítěte,
příp. pokud chcete jet
také,
podepište,
prosím,
přihlášku,
oddělte ji od tohoto
listu a pošlete po dítěti vyučujícímu náboženství, nebo pateru Šimákovi, či
zašlete na adresu: ŘK farnost, Farské nám.80, 382 41 Kaplice. e-mail:
farnost.kaplice@atlas.cz www.farnostkaplice.cz Tf.: 732 872 662
Odjezdy:
z Malont …….. 5.45h, z Kaplice………. 6h aut.n.+další zastávky
Návrat kolem 20.h.
Příspěvek na dopravu – děti – 40,- Kč
Poutě se mohou zúčastnit i dospělí, příspěvek: 100,- Kč
Jídlo buď s sebou, nebo je možné v Sušici využít restaurace, nebo stánky
s občerstvením na náměstí. Nezapomeňte na ochranu proti dešti i slunci.
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------------------------------------- odstřihněte ------------------------------------
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Souhlasím s účastí:

Souhlasím s účastí:
jméno a příjmení dítěte (dětí)

jméno a příjmení dítěte (dětí)

na zájezdu do Sušice 9.6.2018. Souhlasím se společným fotografováním
a případným uveřejněním fotek na farním webu, bez uvedení jména.
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Zúčastní se ještě tito dospělí:
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podpis jednoho z rodičů: _________________________________

podpis jednoho z rodičů: _________________________________

