
 

 

INFORMATOR CAMPOWY 
 

Data: 17 - 25 lipca 2015 –  Camp tradycyjny 

26 - 29 lipca 2015 – Camp BIS to kilka dodatkowych dni dla tych, którym z 
Zatonia żal wyjeżdżać. Program dedykowany jest dla 
młodzieży 13 - 25 lat, ale dorosłych też zapraszamy ☺ 

Miejsce:  Zatonie - Lubieszewo, k. Złocieńca 

Główni mówcy:  pastor Ranko Stefanovic (USA), profesor Andrews University 

   pastor Andrew Davis (Wielka Brytania) 

Warsztaty i atrakcje: zajęcia dla dzieci, zajęcia Pathfinder Club, seminarium biblijne, 
seminarium nt. historii i proroctw, seminarium dla małżeństw, warsztaty dla 
katechetów i rodziców, misja kobiet, praktyczne podstawy żeglarstwa, 
warsztaty artystyczne, zadbaj naturalnie o zdrowie, język angielski, 
warsztaty publicznego przemawiania i biznesu, klub podróżników, 
ExpoZdrowie, gimnastyka, gry i zabawy integracyjne, „randka w ciemno”, 
biblijny konkurs trzech Diecezji, ImpactDay, MarketDay, kawiarenka@ 

Cennik: Pobyt w namiocie / przyczepie: Inne: 
 Osoba dorosła  16 zł / doba Nocleg w pokoju zbiorczym 20 zł / doba 

Uczniowie (13-25 lat)  13 zł / doba   rezerwacja tel. 22 31 31 432 
Dzieci (3-12 lat)  11 zł / doba   lub email: kancelaria@adwent.pl 
Dzieci do 3 lat  bezpłatnie   
Przyczepa kemping. 10 zł / doba  Parking samochodu 5 zł / doba 
Kamper  15 zł / doba Opłata za psa/kota 5 zł / doba  
Przedsionek / pawilon 5 zł / doba Energia elektr.  1 zł / kWh lub 10 zł / doba 

 Promocja: bezpłatny pobyt trzeciego i kolejnych dzieci (poniżej 18 lat) w rodzinie. 
 Opłata rejestracyjna: 10 zł + 2 zł doba; dzieci i młodzież do 25 lat, ucząca się 50% zniżki; 

dzieci do 3 lat bezpłatnie 

Wyżywienie: Śniadanie 10 zł,  10% rabatu za wykupienie posiłków na minimum 7 dni Campu  
  Obiad (dwa dania) 20 zł (można zamówić np. same obiady) 
  Kolacja 10 zł  
 

JEŻELI ZNASZ MŁODE OSOBY, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH NIE MOGĄ PRZYJECHAĆ NA CAMP – NAPISZ!!! 

 

Najświeższe informacje znajdziecie na stronie internetowej: 
www.mlodzi.adwent.pl/camp2015 

 

Serdecznie zapraszamy!  

 
W imieniu Organizatorów, 
pastor Marek Micyk                  kontakt: mlodzi@adwent.pl 


