
Prihláška na „víkendovku“ 5.-7.10.2018 
(Ide o dôležitú - povinnú súčasť prípravy birmovancov.) 
 

Odchod a príchod: 
* Začiatok v piatok 5.10. 2018 – na svätej omši v kostole sv. Jána Bosca o 17:30 
Odchod autobusu z areálu od saleziánov po večernej sv. omši o 18:30. 
* Návrat v nedeľu 7.10. do 16:00.  

Miesto: Budeme v zariadení GO Kľačno 

Náplň: 
Program bude vo svojej podstate zameraný na duchovné témy s nenáročnými prvkami 
rekreácie s možnosťou rekreačných pohybových aktivít. Spresníme ho na začiatku 
pobytu. Cieľom je dobre naštartovať duchovný život a spoločenstvo. 
 

Čo si pribaliť do batožiny: 
Oblečenie, v ktorom sa budeš cítiť dobre a ostatní pri tebe tiež . Veci na spanie, 
športovanie, a aj niečo slušnejšie – na sv. omšu. Nezabudni veci na hygienu a pomôcky 
ako je zošit, pero a Youcath, ak máš, tak aj malé sväté Písmo. Nezabudni (kópiu) kartičky 
zdravotného poistenia. Môže sa stať, že ešte niečo spresníme. 
Neber si so sebou veci, ktoré Ťa budú oberať o čas, o sústredenie a možnosť aktívne 
sa zapájať do programu. 
 

Prihlášku – NÁVRATKU treba odovzdať na budúcom stretku, ktoré budete mať vo svojej 
skupine ešte do víkendovky. Treba odovzdať 50,- eur  príspevok na pobyt a dopravu.  
(Ak by bol nejaký dôvod, že nemôžeš ísť, určite sa včas ohlás, - môžu aj rodičia, 
dohodneme spôsob a zľavu – kontakt zilina.sdb@fara.sk ). 
 
__Tu odstrihni!!!________________________________________________________ 
 

NÁVRATKA 
 

Súhlasím, aby sa môj syn/dcéra (meno) ______________________________ zúčastnil 
na „Víkendovke“, ktorá je povinnou súčasťou prípravy birmovancov.  
Potvrdzujem, že je zdravotne spôsobilý/á a nemám vedomosť, že by mal infekčnú 
chorobu, alebo by mohol/a byť jej prenášateľom. (Náročnosť školských aktivít – sedenie, 
počúvanie, občas mierny pohyb, rekreačný šport.) 
Má tieto obmedzenia (v pohybe, strave, iných oblastiach):... 
 

Kontakt na rodiča (t.č.): 
 

Meno a podpis rodiča:... 
 
__________________________________________________________________________ 
Registráciou na podujatie dávam dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia svoj výslovný 
informovaný súhlas RKC Farnosť Žilina-Saleziáni, Rajecká 17, 010 01 Žilina, IČO: 36148881 
so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-
mail, telefónne číslo, za účelom súvisiacim s účasťou na podujatí, a to až do písomného 
odvolania. (pozri https://gdpr.kbs.sk/ )  
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