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Tu odstrihnúť 

 

Milí rodičia! 

Po dvadsiaty tretíkrát pripravuje naše Spoločenstvo Tulipánci letný tábor pre chlapcov a dievčatá  vo veku  

od 7 do 15 rokov (1. až 9. trieda ZŠ), ktorý sa tento rok uskutoční v Horskom hoteli Bartoška v dňoch  

od 3.7. (Ne) do 9.7. (So) 2022.  
Horský hotel Bartoška sa nachádza na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry, na horskom prechode 

Šturec, cca 10km od mesta Turčianske Teplice. Hotel ponúka pohodlné ubytovanie s kapacitou 75 lôžok, vrátane 

prísteliek, rozložené do 22 izieb s vlastným sociálnym zariadením. Súčasťou areálu hotela je aj 5 zrubových chatiek 

s vlastnou sprchou a toaletami.  

V tábore budeme mať kvalifikovaného zdravotníka, vlastný technický a samozrejme výchovný personál, ktorý 

sa bude počas celého týždňa starať o Vaše deti. Približne piatim deťom bude pridelený jeden animátor, ktorý im bude 

k dispozícii 24 hodín po celý týždeň.  

Charakter tábora bude kresťanský. Okrem zábavy, rekreácie, športu, turistiky a hier bude v programe i modlitba 

a sv. omša. 

Cena tábora so zľavou je 150,-€.  

Aj tento rok ponúkame súrodeneckú zľavu 10,-€ na súrodenca (t.j. 140,-€ na dieťa). V prípade nepriaznivej 

ekonomickej situácie v rodine sme taktiež ochotní uvažovať o výraznejších zvýhodneniach. 

        Ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo tábora, prosíme, prineste vyplnenú prihlášku čím skôr osobne 

alebo pošlite poštou na faru na Tulipáne (Tulipánová 22, Trnava). Prihláška nie je záväzná. Záväznou sa stane 

po zaplatení. Posledný termín, kedy možno prihlášku a peniaze priniesť je 05.06.2022.  

         Ak má Vaše dieťa kamarátov, s ktorými chce byť v skupine, oznámte nám to spolu s prihláškou. Vyhneme sa 

tak komplikáciám pri odchode. 

Prosíme, aby ste v prihláške vyplnili všetky údaje, sú pre nás veľmi potrebné hlavne kvôli právnym 

predpisom, ktoré musíme dodržiavať. 

 Taktiež Vás prosíme, ak má Vaše dieťa zdravotné problémy, oznámte nám to spolu s prihláškou. 

 

Presné informácie ohľadom tábora dostanú prihlásení pri platení. 

Podrobnosti ohľadom tábora možno získať tiež na tel. čísle alebo na e-mailovej adrese uvedenej na hlavičke! 

Prihlášky + platby budete môcť priniesť v dňoch: 

- každý piatok po večernej svätej omši približne o 18:45 hod. 

- každú nedeľu od 10:30 – 12:15 hod. 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

P r i h l á š k a 

Prihlasujem svojho syna/dcéru____________________________________________________________________ 

na Tulipánsky letný tábor 2022 v Horskom hoteli Bartoška v dňoch 03.07. – 09.07.2022. 

Adresa bydliska:______________________________________________________________________________ 

Škola, trieda:____________________________________________________________            ________________ 

Dátum narodenia a rodné číslo:_______________________________          _______________________________ 

Vážnejšie zdravotné problémy, nejaká stanovená liečba...:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Kontakt na zákonného zástupcu (e-mail a telefón):__________________________________________________ 

___________________________________________ 

                                                                                                             Podpis rodiča:................................................... 


