KINCSKERESŐ TÁBOR
Ideje: 2019. július 18 – 24. (csütörtöktől szerdáig)
Helye: Szigetszentmárton
A tábor összege: 32.000 Ft
Táborvezető: Demeterné Harmathy Zsófia (Zsó néni)

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tovajok kiássák és
ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben…”
(Máté ev. 6:19-20)

Idén is megszervezzük Kincskereső (felekezettől független hittanos) táborunkat, amelybe szeretettel várjuk azokat a
leendő első - 6. osztályos tanulókat, akik szívesen keresnek kincseket a bibliai történetekben is, valamint örömmel
vesznek részt a délutáni vidám programokban (játék, éneklés, kirándulás, akadályverseny, sportversenyek, jó idő
esetén medencében fürdés…)
Az idei évben ismét egy, összevont korosztályú tábort tartunk, ezért csak az első 70 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.
Jelentkezési lapokat az iskolában az osztályfőnököktől lehet kérni, ill. letölthető IDE KATTINTVA, vagy a honlapunkról.
Mivel a táborba olyanok is szeretnének eljönni, akik a fasori gyülekezethez tartoznak, de nem Kollégiumunk tanulói,
a mindenki számára igazságos feltételeket csak az alábbi módon tudjuk biztosítani:

A kitöltött jelentkezési lapokat csak és kizárólag vasárnaponként (Húsvét hétfőn is), és csak 9.30 és 9.55 között,
illetve az istentisztelet utáni fél órában lehet leadni csak és kizárólag a fasori gyülekezet Szabó Imre termében
egy erre a célra kijelölt helyen, a felelős személynél.
Jelentkezni lehet április 7. és május 5. között (vasárnaponként!).
Azokat a gyermekeket, akik nem Gyülekezetünk tagjai, és nem is Kollégiumunk tanulói/óvodásai, a
jelentkezéskor rögtön várólistára vesszük fel. Az ő bekerülésükről május 5., a jelentkezés lezárása után,
létszámtól függően tudunk dönteni.
Fizetni csak akkor és azoknak kell, akik erről április végén - május folyamán visszajelzést kapnak. Szeretettel
kérjük, hogy a fenti feltételeket minden család tartsa be, továbbá, hogy előre senki ne fizessen be semmit!
A részvételi díjat lehet majd részletben is fizetni, erről a jelentkezési visszajelzésben adunk tájékoztatást.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket: Demeterné Harmathy Zsófia (Zsó néni) és a többi szolgáló

