Tájékoztáto á KEGYELEM Alápítvány táborárol
(KErésztyén GYErmékévángélizáló és LElkigondozó Misszió)

Táhi, 2019. júliús 1–7.
„…minden illendően és rendben történjék” (1.Kor. 14,40)
Hogy ez az Ige a gyermekhéten is megvalósulhasson, szükséges már az előkészületeket is
egységes rend szerint végezni. Ehhez szeretnénk rövid tájékoztatóval is segítséget nyújtani.

A tábor célja:








bibliai ismereteket adni a gyerekeknek
megosztani az Evangéliumot a gyerekekkel
a megtért gyerekeknek segíteni a lelki növekedésben
megismertetni, megszerettetni velük Magyarország tájait
szakköri foglalkozásokkal tanítani a gyerekeket szabadidejük hasznos eltöltésére
játékokkal és sportolási lehetőséggel építeni a gyerekek közötti közösséget, barátságot
bátorítani a gyerekeket, hogy hazatérés után is olvassák naponta a Bibliát és éljenek hívők közösségében

A tábor rendje:
A táborozást általános és középiskolás gyermekek részére szervezzük.
Alsó korhatár az első osztály befejezése, felső korhatár a középiskola befejezése.
1. A táborba csak egészséges gyerekek jöhetnek, az erről szóló szülői nyilatkozatot a táborba érkezéskor kérjük
leadni / aláírással igazolni. (Orvosi igazolás NEM szükséges)
2. A táborban kifüggesztett napirend mindenkire nézve kötelező.
3. Elhelyezés 12 ágyas szobákban: 2 felnőtt és 10 gyermek.
4. A táborozás zárt, ezért a tábor területét csak a programoknak megfelelően csoportosan, felnőttek vezetésével,
táborvezetői engedéllyel lehet elhagyni.
5. Nem tanácsos értékes órát, játékot, ékszert, bármilyen technikai eszközt, nagyobb pénzösszeget a táborba hozni.
Ezekért a tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni.
6. Kérjük, lehetőség szerint legyen a gyerekeknél ünneplő ruha a vasárnapi alkalomra, valamint zárt öltözék a
kirándulásokhoz és az esti programokra (hosszúnadrág, hosszú ujjú felső, sapka). Kérjük, hogy a gyerekek
elemlámpát vagy fejlámpát mindenképpen hozzanak magukkal!
7. A zavartalan közösségi élmény érdekében kérjük, hogy mobiltelefont a tábor időtartama alatt ne használjanak.
Felnőtt munkatársaink szívesen megadják telefonszámukat és szükség esetén elérhetőek mobiltelefonon.
Különlegesen indokolt esetben a gyermekeknek az étkezések előtti szabadidőben van lehetősége telefonálni.
8. Kérjük, hogy a Jelentkezési lap egészségügyi rovatát gyermeke érdekében pontosan töltse ki
(gyógyszerérzékenység, allergia stb.)
9. Kérjük, gyermeke nevét alkoholos filctollal írja be a ruhákba, felszerelési tárgyakba!
10. Szíveskedjen a gyermek csomagjában pontos leltárt elhelyezni!
11. Kérjük, hogy a táborozás ideje alatt ne hívják telefonon és ne látogassák a gyermekeket!
12. A tábor vezetése fenntartja magának a jogot, hogy a tábor rendjét súlyosan megszegő gyermek szüleit értesítse,
és velük a gyermeket hazaküldje.
Bővebb tájékoztatásért forduljon a Kegyelem Alapítvány képviselőjéhez személyesen
vagy e-mailben: kegyelemalap@gmail.com, illetve tekintse meg honlapunkat: www.kegyelem.baptist.hu
Hozzájárulás a tábori költségekhez*: 33.000 Ft
*A tábor teljes részvételi díja 38.000–45.000 Ft/fő, aminek egy részét az Alapítványhoz érkezett támogatásokból fedezünk.
(lehetőség van 3 részletben fizetni, személyesen vagy banki átutalással: 11714006-20269243)
Kérjük, hogy gyermekeiket hétfőn 15 órára hozzák Tahiba,
a Baptista Egyház táborába (2022 Tahi, Ereszvény dűlő 52.),
ahol a családtagokat is szívesen látjuk
az ünnepélyes megnyitón!
A táborozók első közös étkezése a 6 órai vacsora lesz.

Az utolsó napon, vasárnap, 9 órától várjuk a szülőket
és testvéreket közös imaórára és záró istentiszteletre,
ahol a tábor mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek.
A gyermekek utolsó közös étkezése 12 órakor ebéd lesz,
ezután szeretettel hazaengedjük őket.

Reméljük, hogy idei táborunk ismét élményekben gazdag hét lesz minden résztvevő számára!
Jelentkezz MA, szeretettel várunk!
A jelentkezésed az első részlet befizetésével válik véglegessé.
A KEGYELEM Alapítvány munkatársai 

