INFORMATOR CAMPOWY, nr 3 – ruszamy z REJESTRACJĄ
Data:
Miejsce:

13 – 16 lipca 2021 – PreCAMP || 16 – 25 lipca 2021 – CAMP
Ośrodek Polubie, Zatonie - Lubieszewo, k. Złocieńca

Główny mówca: pastor Anthony Fuller - Wielka Brytania
Rejestracja: już jest dostępna !!! Link znajduje się na www.mlodzi.adwent.pl/camp2021
Informujemy, że limit miejsc na Campie w tym roku to 400 osób. Do limitu nie wliczają
się osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz mieszkające poza Ośrodkiem Polubie !!!
W związku z ograniczeniami zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania rejestracji po
osiągnięciu limitu.
Cennik:

Pobyt w namiocie / przyczepie:
Inne:
Osoba dorosła
20 zł / doba
Nocleg w pokoju zbiorczym 35 zł / doba
Uczniowie (13-25 lat) 18 zł / doba
rezerwacja tel. 22 31 31 431
Dzieci (3-12 lat)
15 zł / doba
Dzieci do 3 lat
bezpłatnie
Postawienie namiotu,
mały, średni, duży 0 / 5 / 10zł / doba
Przyczepa kemping.
18 zł / doba
Parking samochodu
3 / 7 / 15 zł / doba
Kamper
20 zł / doba
Opłata za psa/kota
10 zł / doba
Przedsionek / pawilon
7 zł / doba
Energia elektr. 1,3 zł / kWh lub15 zł / doba
Promocja: bezpłatny pobyt trzeciego i kolejnych dzieci (poniżej 18 lat) w rodzinie.
Opłata rejestracyjna: 20 zł + 5 zł doba; dzieci i młodzież do 25 lat, ucząca się 50% zniżki;
dzieci do 3 lat bezpłatnie
Campowa wypożyczalnia namiotów: Nie masz lub nie chcesz wozić? Szczegóły na www - ruszyła

Wyżywienie: Kawiarenka campowa – styl, smak i dobre ceny serwować będzie Podlasie!

Zupa z kotła (Parmeńska) – klasyka Campu w ekonomicznym wydaniu.
Stołówka / barek – pełne, wegetariańskie wyżywienie serwowane przez Ośrodek.

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

Najświeższe informacje znajdziecie na stronie internetowej:
www.mlodzi.adwent.pl/camp2021

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Organizatorów,
pastor Marek Micyk

kontakt: mlodzi@adwent.pl

