
Pozvánka do Rožnova pod Radhoštěm 
 

Milé děti přerovského děkanátu, 

zveme vás na společný výlet 

 v rámci výuky náboženství. 
 

Pojedeme ve čtvrtek 16. května 2019  

na celodenní společný výlet do Rožnova. 
 

Odjezd první autobus v 7:30 hodin z Kojetína po trase Vlkoš, Přerov autobusové nádraží, Prosenice, Rožnov 

Odjezd druhý autobus v 7:30 hodin z Rokytnice, po trase Citov, Brodek, Kokory, Rožnov. 

Návrat kolem 18:00 po stejné trase, kde si rodiče své děti vyzvednou.  

Celodenní strava bude z vlastních zásob, pláštěnky s sebou. 

Na programu je mše svatá, prohlídka Skanzenu, návštěva otce Pavla Hofírka, hry a soutěže. 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………….……….…..      Třída náboženství: ..…………. 
            Mobil rodičů: …………………………………………………………………….. 

 Ano, mé dítě pojede a posílám částku 100,- Kč společně s touto přihláškou. 

 S dítětem pojede také …..…………………………………………... a posílám částku 150,- Kč za každého navíc. 

 Ne, tentokrát dítě nepojede.          Pojede 1. / 2.  autobusem z místa………………………………………    

 Podpis rodiče: ………….…………..……… 

Odstřižek, prosíme, vraťte do 3. 5. 2019 - také v případě, že se dítě nezúčastní. Děkujeme.  
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