
 

Miništrantský tábor Spišská Kapitula 
10.7. – 14.7.2021 

 

Informácie: 

  
 Z farnosti môžu prísť 2 miništranti  

(končiaci 4. až končiaci 7. ročník) 

 Tábor začíname v nedeľu 10.7. o 18:00 večerou  
  (ale očakávať vás budeme už od 17:00) 

 Končíme vo štvrtok obedom 14.7. o 12:00 

 Cena: 60 €/osoba (platí sa pri príchode)  
  (Z toho miništrant: 20€, farnosť: 20€, Nadácia KS: 20€)  

  

Čo si treba priniesť: veci osobnej potreby - spodné prádlo, pyžamo, športové 

oblečenie, oblečenie vhodné na sv. omšu, športovú obuv, prezúvky, kopačky, 

halovky, šiltovku, fľašu na vodu, baterku, pršiplášť, malý batoh na výlet, 

KARTIČKU POISTENCA, prípadne lieky a pod. 

 

Prihlasovanie na dole uvedené kontakty najneskôr do: 20.6.2022  
   (ale najlepšie, čo najskôr, aby sa neminuli voľné miesta:) 

 

 

 

Kontakt: ministranti.kapitula@gmail.com / rektorat@kapitula.sk / 0907417062 
 

Návratku stačí priniesť osobne v deň príchodu.  

 

_________________________________________________________________ 

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka,  

Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie 

 

NÁVRATKA 
    Meno a priezvisko dieťaťa:..................................................   Ročník ZŠ:..................... 

    Farnosť: ................................................................................................................................   

    Alergia? Problémy s jedlom? Lieky? (Napíšte nám prosím potrebné informácie.) 

     ................................................................................................................................................. 

    Tel. kontakt na rodičov....................................................................................................... 
 

(Súhlasím s účasťou syna na miništrantskom tábore a zároveň súhlasím so spracovaním osobných 

údajov pre potrebu tábora a taktiež s vyhotovením foto a video materiálov na tábore.)  

 

 



Miništrantská víkendovka - Spišská Kapitula 
14.7. – 17.7.2022 

 
 

Informácie: 

  
 Z farnosti môžu prísť 2 miništranti  

(končiaci 8. ročník a starší – aj stredoškoláci) 

 Začíname vo štvrtok 14.7. o 18:00  
  (ale očakávať vás budeme už od 17:00) 

 Končíme v nedeľu obedom 17.7. o 12:00 

 Cena: 45 €/osoba (platí sa pri príchode)  
  (Z toho miništrant: 15€, farnosť: 15€, Nadácia KS: 15€)  

 

 

 

Čo si treba priniesť: veci osobnej potreby, športové oblečenie, oblečenie vhodné 

na sv. omšu, športovú obuv, prezúvky, kopačky, halovky, šiltovku, pršiplášť, 

KARTIČKU POISTENCA, prípadne lieky a pod. 

 

Prihlasovanie na dole uvedené kontakty najneskôr do: 20.6.2022  
   (ale najlepšie, čo najskôr, aby sa neminuli voľné miesta:) 

 

 

 

 

Kontakt: ministranti.kapitula@gmail.com / rektorat@kapitula.sk / 0907417062 
 

Návratku stačí priniesť osobne v deň príchodu.  

 

_________________________________________________________________ 

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka,  

Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie 

 

NÁVRATKA 
    Meno a priezvisko dieťaťa:..................................................   Ročník ZŠ/SŠ:............. 

    Farnosť: ................................................................................................................................   

    Alergia? Problémy s jedlom? Lieky? (Napíšte nám prosím potrebné informácie.) 

     ................................................................................................................................................. 

    Tel. kontakt na rodičov....................................................................................................... 
 

(Súhlasím s účasťou syna na miništrantskej víkendovke a zároveň súhlasím so spracovaním osobných 

údajov pre potrebu tábora a taktiež s vyhotovením foto a video materiálov na tábore.)  


