Egyéb:

Milyen érzékenységed/allergiád van?
________________________________________

 -------------------------------------------------------------------

Jelentkezési lap

Külön étrend igénye: (pl. vegetáriánus, diabetikus, lisztérzékenység, stb.)
________________________________________
Étkezésnél, fél adagot kérek: □

Esik-e jeles nap a tábor idejére és tudhatunk e
róla? (születésnap, házassági évforduló, stb.)
Milyen jeles nap? ________________________
Dátuma: ________________________________

A jelentkezési lap leadási határideje:
2014. április 13.

A jelentkezési lap leadásával az 5.000 Ft-os előleget is befizettem, mely vissza nem térítendő.

____________
d átu m

_________________________
aláírás
(kiskorú esetén szü lői aláírás)

A jelentkezési lap első old ala a másik old alon található.

Általánosságban a táborról

A tábort úgy terveztük meg, hogy lelki feltöltődésre és pihenésre egyaránt lehetőséget nyújtson , mindezt keresztyén környezetben.
Érdekes, tanulságos és elgondolkodtató témákkal
várunk minden korcsoportot a táborban.
A gyerekek az idei táborban
visszarepülnek egy kicsit a
múltba, hogy megismerkedjenek a valaha élt legerősebb
emberekkel. A sok játékon,
rajzoláson és egyéb interaktív
feladatokon keresztül megtanulhatják, hogy mit jelent Isten szemében erősnek lenni.
A fiatalok és a felnőttek a 18. századig, egészen a
metodista ébredés koráig mennek vissza, hogy a
héten egy kicsit közelebbről megismerjék John
Wesleyt és az akkori társadalmat. Bízunk benne,
hogy olyan dolgokat tanulhatnak ezáltal, amit a 21.
században is tudnak hasznosítani.
Ezenkívül izgalmas játékokkal, tartalmas beszélgetésekkel és jó hangulatú táborral várunk mindenkit. A heti programok közt a napi áhítatok és
korcsoportos foglalkozások mellett lesz bográcsozás, sport (röplabda, foci, tollas), de olyan különlegességek is, mint a strand, sárkányhajózás,
vizimodel-készítés, homokvárépítő verseny (minden korosztálynak), mini KRESZ-pálya gyerekeknek, valamint egy „lelki útkereszteződések”
lelkigyakorlat fiataloknak és felnőtteknek.

Idő_utazás

Csalit- NNI 2014_<<

Szeretnénk egy közös utazásra hívni benneteket.
Utazásunk első célpontja Békésdánfok, az idei
Csalit–NNI táborunk helyszíne.
Utunk második része időutazás lesz vissza a
múltba, hogy hősökkel és más, régen élt emberekkel találkozzunk.
Az út harmadik része pedig egy lelki túra lesz,
ahol együtt fedezhetjük fel, milyen talentumokkal bízott meg minket Isten.
Mindenki felkészült? Akkor biztonsági öveket
becsatolni, útlevelet, személyit előkészíteni és
indulhatunk!
Figyelem: Ön az utazásra szóló menetjegyet
tartja kezében. A jegy csak akkor érvényes, ha a
„Jelentkezési lap” részét kitöltötte és a helyi
Csalit vagy NNI képviselőnek odaadta. Bliccelni
tilos!

Fontos tudnivalók a táborról

Dátum és helyszín

2014. július 14–19.
Békésdánfok, Üdülőközpont

Szállás és tábordíj

Főépületben
13 éves kor felett: 25 000Ft/fő
4–12 korig: 24 000 Ft/fő
Körépületben
NNI: 21 000 Ft/fő
nem NNI, felnőtt: 23 500 Ft/fő

 -------------------------------------------------------------------

Kedves Táborozók!

(N em N N I -s felnőtt: aki „csalitos” táborozóként jelentkezik, d e körépü letben szeretne szállást kérni.)

nem NNI, gyerek: 22 500 Ft/fő (4–12 korig)

(N em N N I -s gyerek: aki „csalitos” táborozóként jelentkezik, d e körépü letben szeretne szállást kérni.)

Mit ne hagyj otthon

ruha (meleg ruha, esőkabát, sportruha), tisztálkodási felszerelés, törülköző, elemlámpa, Biblia, jegyzetfüzet, toll, kullancsriasztó
Az utazásról és a táborhoz szükséges eszközökről mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Részvétel feltétele

A táborozáson mindazok részt vehetnek, akik 8.
életévüket betöltötték, vagy felnőtt kíséretében
táboroznak; a tájékoztatón részt vesznek, illetőleg
a táborozás díját a jelentkezési lapon megadott
dátumig befizetik.
A tábort keresztyéni, szeretve szolgáló lelkülettel
szeretnénk megtölteni. Ennek elősegítése érdekében a Táborrend kötelező érvényű minden táborozóra. A jelentkezési lap benyújtása ezeknek az
alapelveknek az elfogadását is jelenti.
További információ: www.csalit.hu/2014, illetve
kérdezd a helyi Csalit és NNI képviselőt.

Jelentkezési lap

I d én kü lön jelentkezési lap készü lt a „csalitos” és „N N I -s”
táborozók számára. A kézben tartott lap „csalitos” jelentkezési lap.
Az N N I jelentkezési lapot azok tölthetnek ki, akik 12–35 év
között vannak, és az N N I , azaz ifjú sági korcsoportos foglalkozásokon szeretnének részt venni.

Név: ____________________________________
Cím: ____________________________________
________________________________________
Telefonszám: ____________________________
E-mail: _________________________________
Életkor: _________________________________
Kiskorú (8 év alatt) esetén, ha nem a szülővel
érkezik, ki felügyel a gyerekre? Nevet és elérhetőséget kérünk!___________________________
________________________________________

Szállás:

□ főépületben
□ körépületben
Fizetés:

□ egy részletben
□ két részletben

(előleg + első részlet a tábor
előtt, második részlet a táborban)
□ SZÉP kártyával

A jelentkezési lap folytatása a következő old alon.

