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.

____________
dátum

_________________________
aláírás

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

>>Egyéb<<
Milyen érzékenységed/allergiád van?
__________________________________________
Külön étrend igénye: (pl. vegetáriánus, diabetikus, lisztérzékenység, stb.)
__________________________________________
Étkezésnél fél adagot kérek □

✂

J elentkezési lap/2

Kiknek szól az NNI j elentkezési lap?
Azoknak, akik 12 és 35 év közöttiek, és szeretnének a
táborban az NNI csoportba tartozni. Ez azt jelenti,
hogy a hitfoglalkozásokon a fiatalokkal lesznek
együtt és a külön fiataloknak szervezett programokban is részt vehetnek.

De mi az az NNI?
A Nemzetközi Názáreti Ifjúság rövidítése. Feladata a
táborban, hogy összefogja a fiatalokat.
És a fiatalság meg a 18. század ( ez
lesz a héten a témánk) hogy j ön össze?
Majd meglátod, ha eljössz a táborba. ;-)
Addig is lent láthatod azt a szerkezetet, melyet az
időutazáshoz használni fogunk. Ha meg tudod
mondani, hogy mi a járgány neve, melyik filmben
szerepelt és pontosan mi teszi lehetővé az időutazást, és mindezt elmondod a táborban valamelyik
helyi NNI vezetőnek, ajándékot kapsz.

2014. j úlius 14–19. <<
Békésdánfok<<

Idő_utazás
Csalit–NNI tábor 2014_<<

Invitálunk mindenkit arra, hogy szálljunk be abba
a kocsiba, amit a túloldalon láthattok – kicsit
szűkös lesz ugyan – és ugorjunk vissza három
évszázadot. Nézzünk szét közösen a 18. században! Hogy miért pont ott? Mert ekkor élt John
Wesley, akinek épp elég izgalmas volt az élete
ahhoz, hogy foglalkozzunk vele. Ráadásul rengeteget lehet tanulni tőle, és egy jó részét alkalmazni lehet még most, a 21. században is. Sőt,
még nekünk fiataloknak is hasznos lehet.
Tudjuk, hogy Stephen Hawking már bebizonyította, hogy időutazás nem lehetséges (ha
kíváncsi vagy hogyan, a táborban megtudod), de
azért egy próbát megér. Igaz?
Találkozunk nyáron:
az NNI tanács

>>Dátum + helyszín<<
2014. július 14–19.
Békésdánfok, Üdülőközpont
>>Szállás + tábordíj <<
Főépületben
NNI: 25 000Ft/fő
Körépületben (itt lesz a fiatalok nagy része)
NNI: 21 000 Ft/fő
>>Programok<<
Áhítatok, korcsoportos foglalkozások, bográcsozás,
sport (röplabda, foci, tollas), strand, sárkányhajózás, vizimodel-készítés, homokvárépítő verseny
(minden korosztálynak), lelki útkereszteződések fiataloknak és felnőtteknek + meglepetések kifejezetten nektek.
>>Ne hagyd otthon! <<
Ruha (meleg ruha, esőkabát, sportruha, NNI póló),
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 a tájékoztatón részt vesznek és 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, vagy kérdezd a helyi Csalit és NNI képviselőt.

✂-------------------------------------------------------------------

Fontos tudnivalók a táborról

Sziasztok!

J elentkezési lap/1
I d én kü lön jelentkezési lap készü lt a „csalitos” és „N N I s” táborozók számára. A kézben tartott lap „N N I -s” 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: ___________________________________

>>Szállás<<
□ főépületben
□ körépületben
Megjegyzés: az NNI-sek nagy része a körépületben lesz.
>>Fizetés<<
□ egy részletben
□ két részletben (előleg + első részlet a tábor
előtt, második részlet a táborban)
□ SZÉP kártyával

