
Kedves Táborozók!

Már nagyon várjuk, hogy nyáron ismét egy felejt-
hetetlen négy napot töltsünk el együtt a Csalit-NNI 
táborban Verőcén a Csattogóvölgyi Üdülőköz-
pontban.

Az idei témánk az „egység”. Interaktív és izgalmas 
tanításokkal, beszélgetésekkel várunk minden 
korosztályt: kicsiktől egészen az idősekig. Az ed-
digi táborainkat minden korosztály felejthetetlen 
élményekkel gazdagodva hagyta el, így biztosak 
vagyunk benne, hogy te is jól fogod érezni magad 
köztünk.

Már várjuk a közös élményeket: az esti beszélgeté-
seket, az éjszakába nyúló kártyázásokat, a focit, és 
a lelki feltöltődést. Reméljük, hogy ez a négy nap 
felejthetetlen élményekkel fog mindannyiunkat 
gazdagítani.

Ha ezeket idén sem akarod kihagyni, jelentkezz, és 
töltsük együtt a 2017-es Csalit-NNI tábort!

Várunk szeretettel: 
a Tábori Bizottság és az NNI Tanács

Fontos tudnivalók a táborról
Dátum és helyszín:

2017. július 10–14.
Verőce (Dunakanyar)

A tábor díja:

18 év fölött 22 900 Ft

4-18 között 17 000 Ft

4 év alatt 7 000 Ft

(Az ár tartalmazza az előleget, a szállást, a napi három-
szori étkezést és a programok költségeit is.)

Amit ne hagyj otthon:

Ruha (meleg ruha, esőkabát, sportruha), tisztál-
kodási felszerelés, törülköző, elemlámpa, Bib-
lia, jegyzetfüzet, toll, kullancs- és szúnyogriasztó, 
sportszerek, saját gyógyszer.

Az utazásról és a táborhoz szükséges eszközökről 
mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A részvétel feltételei:

A táborozáson mindazok részt vehetnek, akik a 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 érdeké-
ben a Táborrend kötelező érvényű minden tábo-
rozóra. A jelentkezési lap benyújtása ezeknek az 
alapelveknek az elfogadását is jelenti.

További információt a táborrenddel és egyéb tudniva-
lókkal kapcsolatban a www.csalit.hu/2017 weboldalon 
találsz, illetve a helyi Csalit tábori koordinátortól és az 
ifjúsági (NNI) vezetődtől tudhatsz meg.

Jelentkezési lap

Név:  ______________________________________________

Cím:  ______________________________________________

Telefonszám: _____________________________________

E-mail: ____________________________________________

Életkor: ___________________________________________

Kiskorú (8 év alatt) esetén, ha nem a szülővel érke-
zik, a gyermek felügyeletével megbízott személy neve 
és elérhetősége:

Név:  ______________________________________________

Cím:  ______________________________________________

Telefonszám: _____________________________________

E-mail: ____________________________________________

Fizetés:

 egy összegben (a jelentkezési lap leadásakor)

 két részletben (előleg jeletkezéskor, fennmara-
dó összeg június 30-ig csekken vagy utalással)

Názáreti Egyház, 10900028-00000014-29780010
Közlemény: Csalit

 OTP Szép kártya (előleg készpénzben jelentke-
zéskor, fennmaradó összeg táborba érkezés-
kor)

________________     _____________________________
 dátum aláírás

                                         (kiskorú esetén szülői aláírás)

A jelentkezési lap folytatása a következő oldalon.





Jelentkezési lap

 Családommal egy házan kérem a szállást

 Ifikkel együtt kérem a szállást

Pólóméreted:

 S M L XL XXL
		 		 	 

	98 110 122 134 146 158
		 	 	 	 	 

Milyen érzékenységed/allergiád van?

___________________________________________________

___________________________________________________

Speciális étkezési igényem:

___________________________________________________

A jelentkezési lap leadási határideje: 
2017. április 9.

A jelentkezési lap leadásával a 5 000 Ft-os vissza 
nem téríttendő előleget is befizettem.

________________     _____________________________
 dátum aláírás

                                             (kiskorú esetén szülői aláírás)

A jelentkezési lap első oldala a másik oldalon ta-
lálható.

Általánosságban a táborról

Táborunk  célja, hogy  tartalmas kikapcsoló-
dási  lehetőséget nyújtson a résztvevő fiata-
loknak, időseknek, és családoknak; lehetősé-
get adjon egymás megismerésére, a családi 
és közösségi kapcsolatok megerősítésére.

A 2017-es Csalit-NNI tábor helyszíne a Du-
na-kanyar egyik kedvenc üdülőfaluja – Verőce. 

A Csattogó-völgyi 
Üdülőházak gyö-
nyörű környezet-
ben az erdő mel-
lett gondoskodik 
arról, hogy a tá-
bor kellemes ki-
kapcsolódást je-
lentsen mindenki 
számára.

Az idei táborban is igyekszünk figyelni arra, 
hogy egyensúlyban legyen a lelki és fizikai 
felüdülés egyaránt. Minden napot áhítattal 
kezdünk és zárunk, mely lehetőséget ad arra, 
hogy új dolgokat tanuljunk Istenről és idei té-
mánkról, az egységről. Kihasználva környék 
adta lehetőséget, az egyik délután Kisvasúttal 
kirándulást teszünk Királyrétre.

Igyekszünk színes és izgalmas programokkal 
várni a táborozókat, hogy olyan élményben 
legyen részük, amit még évekig emlegetnek...

Csalit-NNI tábor 2017
Családi és Ifjúsági Tábor



Gyermek:

Felnőtt:


