Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza
na

REKOLEKCJE WAKACYJNE
DLA DOROSŁYCH MŁODZIEŻY I DZIECI
I. 1 do 8 lipca 2017 r. w Czarnej Górze niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej
w pięknym i wygodnym domu rekolekcyjnym u OO. Cystersów. Rozpoczęcie obiadem,
godz.15, zakończenie śniadaniem.
Zapraszamy osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z rodzicami lub opiekunami.
Dzieci i młodzież mają swój plan zajęć, ale wszyscy jesteśmy razem.
W programie jest czas na wyciszenie, wypoczynek i zabawę, m. in. pielgrzymka do
niedalekiego Ludźmierza i wycieczka w Tatry.
Koszt:
- Dzieci poniżej 4 lat - bezpłatnie.
- Dzieci od 4 do 7 lat - 350 zł.
- Dzieci od 8 do 12 lat - 420 zł.
- Młodzież od 13 lat (ucząca się) - 455 zł.
- Osoba dorosła - 490 zł.
Dla dużych rodzin - koszt za trzecie dziecko (i następne) mniejszy o 100 zł.
Zapisy w terminie do 31 maja: u animatora grupy parafialnej, p. Mirki tel. 509905946
z równoczesnym wpłaceniem zaliczki w kwocie 100 zł. Przy zapisie potrzebne są
następujące dane (dla celów ubezpieczenia): imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy. Ilość
miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
Przejazd zorganizowany (w obie strony) będzie płatny dodatkowo. Cena za przejazd
autokarem około 100 zł będzie zależna od ilości chętnych. Prosimy o zgłaszanie przy
zapisie chęci przejazdu autobusem.
&
II. 20 do 26 sierpnia 2017 r. w Mariówce koło Przysuchy. W internacie Szkoły
Katolickiej z Kaplicą, pięknym ogrodem, boiskiem i salą sportową (w sąsiedztwie Ośrodek
Rehabilitacyjny). Rozpoczęcie o 18.00 kolacją (niedziela), zakończenie obiadem (sobota).
Zapraszamy osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z rodzicami lub opiekunami.
Dzieci i młodzież mają swój plan zajęć, ale wszyscy jesteśmy razem.
W programie jest czas na wyciszenie, wypoczynek i zabawę, m. in. pielgrzymka do Matki
Bożej w Skrzynnie.
PROGRAM DLA DZIECI, PATRZ: OBÓZ PARAFIALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Koszt:
- Dzieci do 4 lat bezpłatnie
- 4-10 lat 28 zł za dobę - 196 zł.
- 10-13 lat 36 zł za dobę - 252 zł.
- Młodzież ucząca się powyżej 13 lat 43 zł za dobę - 301 zł.
- Dorośli 56 zł za dobę - 392 zł.
Dodatkowo płatne wyjazdy fakultatywne. Dojazd własny (patrz: Obóz Parafialny dla dzieci i
młodzieży).
Zapisy w terminie do 15 lipca: u animatora p. Mirki tel. 509905946 z równoczesnym
wpłaceniem zaliczki w kwocie 100 zł. Przy zapisie potrzebne są następujące dane
do ubezpieczenia: imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy. Ilość miejsc jest ograniczona.

