PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ VÝLET
POUŤ NA VELEHRAD
PROGRAM:

pátek 14. srpna 2020

7:00 hod
7:20 – 7:40 hod
7:44 – 8:01 hod
8:01 – 10:30 hod
10:30 – 11:00 hod
11:00 – 11:45 hod
11:45 – 12:30 hod
12:30 – 14:30 hod

sraz na faře ve Bzenci
přesun na vlakové nádraží Bzenec
odjezd vlakem ze Bzence do Starého Města u Uherského Hradiště
pěší pouť po růžencové poutní cestě na Velehrad
přestávka a příprava na mši svatou
mše svatá v basilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
přestávka na oběd a občerstvení (vlastní celodenní svačina, pití,)
Živá voda Modrá (vstupné děti do 3-6 let 50,-Kč; děti, studenti,
senioři 6-15 let 60,-Kč; základní vstupné 90,-Kč.
odjezd ze Starého Města a příjezd do Bzence (rozchod dětí domů)
(příjezd vlaku do Mor. Písku bude v 16:03 hod., do Bzence v 16:10 hod).

15:30 – 16:10 hod

Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………………………………..
Bydliště : ………………………………………………………………………………………………...
PSČ : ……………………………….
Telefon : …………………………………………… e-mail:....................................................................
Přihlašuji závazně své dítě na farní výlet na Velehrad. Cena výletu se skládá ze těchto částek:
- doprava (60 - 80,-Kč, vstupné do Živé vody Modrá (viz.výše) a kapesného na občerstvení. Prosím
rodiče, aby dětem dali příslušnou částku (v případě mladších dětí předali částku spolu s přihláškou a
odpovědné osobě dítěti vstupné a cestovné uhradí z této částky.) Souhlasím s podmínkami a platbou za
dopravu a vstupné.

Přihlášku je nutné odevzdat do čtvrtka 13. Srpna 2020 do 8 hodin v sakristií v
kostele nebo na farní úřad Bzenec do schránky.
Odpovědná osoba Barbora Bejčková: tel. 736 115 228.
Potvrzení a souhlas :
Potvrzuji správnost údajů uvedených na této přihlášce a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby
jejich správnost doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Farní úřad Bzenec zpracovával, uváděl a
použil v souladu se zákonem č. 101/2000 sb.o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené na této
přihlášce. A dále od 25. května 2018 podle nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně osobních údajů. Správce může používat tyto osobní údaje ke své činnosti, v souladu se statutem
Farní úřad Bzenec, a to v nutném rozsahu pro účely účetní a hospodářské agendy farnosti Bzenec, pro
konání farního výletu 2020.
Pokud dáte dítěti mobilní telefon, či jiné cennosti, přebíráte zodpovědnost při ztrátě či poškození.
V ……………………………. Dne ………………………….

………………………………………..
podpis zákonného zástupce

PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ VÝLET
POUŤ NA Sv. Antonínek
PROGRAM:

pátek 28. srpna 2020

7:30 hod
8:30 – 8:50 hod
8:52 – 9:07 hod
9:07 – 11:30 hod
11:30 – 12:00 hod
12:00 – 12:45 hod
12:45 – 13:30 hod
13:30 – 14:50 hod
14:50 – 15:10 hod

sraz na faře ve Bzenci
přesun na vlakové nádraží Bzenec
odjezd vlakem ze Bzence do Blanice pod sv. Antonínkem
pěší pouť na horu sv. Antonína z Padovy
přestávka a příprava na mši svatou
mše svatá v kapli sv. Antonína
přestávka na oběd a občerstvení (vlastní celodenní svačina, pití,)
přesun na zastávku do Blatnice pod sv. Antonínkem
odjezd z Blatnice p.sv. Ant. a příjezd do Bzence (rozchod dětí domů)

Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………………………………..
Bydliště : ………………………………………………………………………………………………...
PSČ : ……………………………….
Telefon : …………………………………………… e-mail:....................................................................
Přihlašuji závazně své dítě na farní výlet na sv. Antonínek. Cena výletu se skládá ze těchto částek:
- doprava (60 – 8o,-Kč) a kapesného na občerstvení. Prosím rodiče, aby dětem dali příslušnou částku (v
případě mladších dětí předali částku spolu s přihláškou a odpovědné osobě a cestovné uhradí z této částky.)
Souhlasím s podmínkami a platbou za dopravu.

Přihlášku je nutné odevzdat do čtvrtka 27. Srpna 2020 do 8 hodin v sakristii v
kostele nebo na farní úřad Bzenec do schránky.
Odpovědná osoba Barbora Bejčková: tel. 736 115 228.
Potvrzení a souhlas :
Potvrzuji správnost údajů uvedených na této přihlášce a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby
jejich správnost doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Farní úřad Bzenec zpracovával, uváděl a
použil v souladu se zákonem č. 101/2000 sb.o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené na této
přihlášce. A dále od 25. května 2018 podle nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně osobních údajů. Správce může používat tyto osobní údaje ke své činnosti, v souladu se statutem
Farní úřad Bzenec, a to v nutném rozsahu pro účely účetní a hospodářské agendy farnosti Bzenec, pro
konání farního výletu 2020.
Pokud dáte dítěti mobilní telefon, či jiné cennosti, přebíráte zodpovědnost při ztrátě či poškození.
V ……………………………. Dne ………………………….

………………………………………..
podpis zákonného zástupce

