OBÓZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dzieci i młodzież z parafii św. Wojciecha w Cieszęcinie
zapraszam serdecznie na obóz w Mikorzynie.
Obóz odbywa się w dniach 22-25 czerwca 2018 r. w Mikorzynie (15 km
od Cieszęcina). Uczestnikami mogą być dzieci od drugiej klasy podstawowej
(ukończonej) aż do studentów. Organizatorem obozu jest ks. Darek Brylak, proboszcz
parafii w Kostowie. Dzieci i młodzież znajdują się pod opieką ks. Darka. Uczestnikami
obozu będą dzieci i młodzież z parafii św. Augustyna w Kostowie i z parafii św. Wojciecha
w Cieszęcinie.
Rozpoczęcie w dniu rozdania świadectw, czyli 22 czerwca o godz. 16:00. Zakończenie
w poniedziałek wieczorem 25 czerwca. Trzeba dowieźć dzieci na miejsce
i w poniedziałek je odebrać.
Śpimy w skromnych warunkach: młodsi w domu, a starsi w namiotach. Koszt 100 zł.
Dzieci mogą wziąć ze sobą drobne kieszonkowe: na picie i lody (w Mikorzynie jest jeden
sklep, więc nie ma gdzie wydać pieniędzy – co pewnie ucieszy rodziców ).
Trzeba zabrać ze sobą:





śpiwór lub koc,
poduszkę (tzw. jaśka), prześcieradło,
rzeczy toaletowe,
ubrania, które można ubrudzić  i ubrania na każdą porę dnia (i nocy ), a także
takie, w którym będzie można wejść do kościoła, obowiązkowo buty sportowe,
 kredki, gry planszowe,
 jeśli masz, zabierz piłkę, skakankę, paletki i lotki itp.
 jeśli możesz zabierz ze sobą coś do jedzenia np. dżem, pasztet, warzywa – łatwiej
będzie nas wszystkich wyżywić.
Szefem obozu jest ks. Darek Brylak, ja jestem osobą wspierającą go w opiece
nad dziećmi.
W poprzednim roku z dzieciakami ze scholii przyłączyliśmy się do obozu organizowanego
przez ks. Darka. Naszym dzieciom taka forma wypoczynku spodobała się, więc w tym
roku poszerzamy grono zaproszonych .
Karty zgłoszeniowe można pobrać poniżej lub odebrać u mnie osobiście. Pieniądze
wpłacamy u mnie do niedzieli 17 czerwca. Ilość miejsc ograniczona!
Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak bawiliśmy się w poprzednim roku, to zachęcam
do wejścia na profil FB scholii dziecięcej w Cieszęcinie i poszukanie tam filmików i zdjęć
z poprzedniego roku.
Wszelkie informacje możecie uzyskać u mnie: Kasia Dudka-Kania
lub u ks. Darka Brylaka 691 842 812.
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