
Obóz 

Rekreacyjno -Kondycyjny 

Organizatorzy: 

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 

 

Termin:  

22-29.08.2016 

Miejsce: 

Wisła – Willa Księżówka  

http://ksiezowka.pl/ 

Współpraca: 

http://www.bccross.pl/ 

Zakwaterowanie: 

Pokoje 2,3 lub 4- osobowe z łazienką 

Wiek uczestników: 

Roczniki: 1997-2003 

Co będzie? 

http://ksiezowka.pl/
http://www.bccross.pl/


 Codzienne spotkanie ze słowem Bożym, pieśnią i ciekawymi ludźmi. 

 Gry integracyjne, taktyczne i sprawnościowe z elementami topografii. 

 Nauka strzelania z łuku. 

 Wycieczki rowerowe. 

 Pierwsze kroki z tenisem ziemnym, zajęcia z instruktorami. 

 Biegi terenowe z przeszkodami. 

 Skok z pala i park linowy. 

 Mega piłkarzyki. 

 Quady. 

 Nocne wyjście na Baranią Górę. 

 Gra w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. 

 Na miejscu stół bilardowy i tenis stołowy. 

 Przepiękne widoki. 

 Niezapomniane wrażenia. 

 I wiele innych  

Wyżywienie 

Śniadanie, prowiant na resztę dnia, obiadokolacja + napoje 

Transport 

We własnym zakresie 

Opłata: 

950 zł 

Zgłoszenia: 

Przyjmowane do 12 czerwca 2016 r. Limitowana ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przedpłata: 

Przy zgłoszeniu (do 12 czerwca) należy wpłacić przedpłatę w wysokości 200 zł na konto: 

Bank PKO S.A. nr konta: 72 1240 1053 1111 0010 6661 9610 z dopiskiem „Obóz ODM” 

Co ze sobą zabrać? 

Biblia, śpiwór, latarka, ubrania na poligon, ubrania na deszcz, i ciepłe ubrania na wędrówkę nocną, wygodne obuwie 

(co najmniej 2 pary) 

Przyjazd : 

do godziny12:00 dnia 22.08.2016 r.  

 Kontakt: 

Pytania i zgłoszenia kierować na adres 

odm@luteranie.pl 

tel.+48 506 431 796  

 

mailto:odm@luteranie.pl


 

Lato 2016. Fajny! obóz młodzieżowy 

 

Fajny! obóz młodzieżowy  

 

21-30 lipca 2016 roku 

 

Niedzica, Pieniny 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

Woda i góry, a do tego niezwykli ludzie z całej Polski, 

warsztaty, rozgrywki sportowe, wycieczki rowerowe, rejs statkiem, wspólny śpiew, rozmowy na luźne i poważne tematy. 

A do tego leżing i plażing… w końcu to wakacje! Obóz z nami to niezapomniana przygoda – zapytajcie tych, co byli... a 

najlepiej przekonajcie się sami!  Zapraszamy na Fajny! obóz w Pieninach. 

Ekipa z CME:) 

Termin            

21-30 lipca 2016 r. 

  Miejsce                         

Niedzica, Pieniny 

Gościniec  H.A.T.A., pokoje 2–5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (www.hata.pl) 

  Wiek uczestników     

Roczniki 1997-2003 

  Wyżywienie      

Trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja i woda do picia bez ograniczeń 

Transport         

Autokar na trasie: Katowice-Mikołów-Jastrzębie-Goleszów-Bielsko-Niedzica 

Opłata                          

- 1000 zł (w tym przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty programowe, opieka kadry pedagogicznej i 

instruktorskiej, ubezpieczenie NNW, materiały obozowe) 

- lub 900 zł (bez przejazdu autobusem, pozostałe - jw.) 

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za pobyt dziecka na obozie, proszone są o kontakt z księgowością CME 

(tel. 693 946 363; księgowosc@cme.org.pl) przed dokonaniem przedpłaty. 

Przedpłata        

Przy zgłoszeniu (do 31 maja) należy wpłacić przedpłatę w wysokości 100 zł na konto: 

ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem: „Fajny obóz”. W razie rezygnacji 

przedpłata nie podlega zwrotowi. 

Zgłoszenie        

Przyjmowane są do 31 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.  

Zgłoszenia należy dokonać internetowo, wypełniając ten formularz. https://form.jotformeu.com/60592757793370 

w przypadku osób niepełnoletnich nalęży wydrukować i wypełnić formularz pdf 

http://cme.org.pl/files/2016/2016_fajny_Karta-kwalif.pdf 

KARTA KWALIFIKACYJNA Kontakt    

Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu 

katarzyna.macura@cme.org.pl 

Lato 2016. Obóz Z Przyjacielem dla dzieci 

http://www.hata.pl/
https://form.jotformeu.com/60592757793370
http://cme.org.pl/files/2016/2016_fajny_Karta%20kwalif..pdf


 

Obóz dla dzieci "Z Przyjacielem" 

 

7–15 sierpnia 2016 roku 

 

Piosek (Zaolzie, Czechy) 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

UWAGA: Zgłaszane dziecko powinno mieć ważny paszport 

lub dowód osobisty. 

Zgłoszenia do 10 czerwca! 

Niech w Brazylii trwa Letnia Olimpiada, a my zapraszamy na 

"Wielkie Igrzyska" do Piosku w Czechach, gdzie odbędzie się 

obóz dla dzieci "Z Przyjacielem". Zapewniamy, że podczas naszych "Igrzysk" nie będzie czasu na nudę. Dzieci aktywnie i 

ciekawie spędzą każdą chwilę pod okiem wykwalifikowanej kadry. W programie m.in.: ognisko, wyjścia na basen, 

ciekawe  wędrówki, zabawy, konkursy i zawody. A że to "Wielkie Igrzyska", to poznają biblijnego zawodnika, który 

wytrwale biegł i osiągnął sukces.  

Termin           

7-15 sierpnia 2016 r. (zaczynamy kolacją w niedzielę, kończymy obiadem w poniedziałek)           

Miejsce           

Ośrodek Beskidzka Oaza, 73984 Piosek 499  

www.srubpisek.webnode.cz 

tel. 0048 797579775  

pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami 

Wiek uczestników 

Roczniki 2004-2008 

Posiłki 

Cztery posiłki domowe dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.Woda do picia bez ograniczeń. 

Dojazd we własnym zakresie 

Jak dojechać: www.srubpisek.webnode.cz/doprava-dojazd/  

Opłata         

900 zł      

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za pobyt dziecka na obozie, proszone są o kontakt z księgowością CME (tel. 693 946 

363; księgowosc@cme.org.pl) przed dokonaniem przedpłaty. 

Przedpłata      

Przy zgłoszeniu (do 10 czerwca) należy wpłacić przedpłatę w wysokości 100 zł na konto:  

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 

W razie rezygnacji przedpłata nie podlega zwrotowi.  

Zgłoszenie      

Do 10 czerwca. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

W mailu należy podać: imię i nazwisko / adres / PESEL / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego / telefon / e-mail 

rodzica/opiekuna oraz uwagi: Proszę o wystawienie faktury VAT – Nazwa firmy / Imię i nazwisko / Adres / Numer NIP 

KARTA KWALIFIKACYJNA (proszę pobrać i 

wypełnić) http://cme.org.pl/files/2016/2016_Z%20Przyjaciel_Karta%20kwalif.pdf 

Kontakt i zgłoszenia       

Danuta Ostruszka, animator CME 

danuta.ostruszka@cme.org.pl, tel. 33 857 79 63 

http://srubpisek.webnode.cz/
http://srubpisek.webnode.cz/doprava-dojazd/
http://cme.org.pl/files/2016/2016_Z%20Przyjaciel_Karta%20kwalif.pdf


 

 

 

 

 

 

 

"Jawornik English Camp" 



Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Jaworniku zaprasza na chrześcijański obóz języka angielskiego 

„Jawornik English Camp”, który odbędzie się w dniach 18 lipca – 28 lipca 2016 (obóz przeznaczony dla dzieci z 

roczników 2003-2006) 

• Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców z USA w 8-10 osobowych grupach. 

• W programie: studia biblijne, dużo śpiewu, twórcza praca, gry i zabawy, sport. 

• Koszt obozu wynosi 850 zł 

• Zgłoszenia listowne lub pocztą elektroniczną z podaniem imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia należy 

przesyłać do 10 czerwca 2016 na adres: 

Parafia E-A w Wiśle Jaworniku 

ul. Jodłowa 8a,  

43-460 Wisła 

z dopiskiem „JEC”  

lub na:jawornik@luteranie.pl 

Wpisowe w wysokości 300 zł należy wpłacić do 15 czerwca na konto: 

ING Bank Śląski 18 1050 1096 1000 0001 0240 9612 

Istnieje możliwość otrzymania rachunku za pobyt. 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń! 

Karta kwalifikacyjna do pobrania: 

Plik DOC 

Turnus rozpoczyna się kolacją 18 lipca o godz. 18.00, a kończy obiadem 28 lipca. 

Rejestracja w dniu rozpoczęcia obozu będzie czynna od godz. 15.00. 

Prosimy o wypełnienie i przywiezienie ze sobą karty kwalifikacyjnej uczestnika, o ile nie została przesłana drogą 

elektroniczną bądź pocztą. 

Zabierz ze sobą: śpiwór, sportowe obuwie, strój kąpielowy, Biblię, notatnik, słownik i dobry humor! 

 

 

 

 

 



 



  

Serdecznie zapraszamy małżeństwa i rodziny z dziećmi oraz single na: 

 

RODZINNE WCZASY w SORKWITACH na Mazurach 

6-15 SIERPNIA 2016 
 

Dom Gościnny 

w Sorkwitach 
 

Termin: 
 6 sierpnia (sobota) - 15 sierpnia (poniedziałek) – 9 dni 

Rozpoczynamy obiadokolacją w sobotę, kończymy śniadaniem w poniedziałek 

 

W programie: 
Dyskusje i wspólne rozmowy o duchowości, o wyzwaniach codzienności, o zmaganiu się z doczesnością, o 

budowaniu 

wzajemnych relacji. Zajęcia rekreacyjne i sportowe. Wycieczki. 

Położenie: 
Pojezierze Mrągowskie: 12 km na zachód od Mrągowa. Ośrodek położony jest przy jeziorze Gielądzkim z 

dostępem do dwóch obszernych pomostów. Bezpośrednio przy kościele dobrze utrzymana plaża publiczna 

piaszczysto-trawiasta. Możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego – kajaki, deski, katamaran, solemaran, 

itp. 

Zakwaterowanie: 
Ośrodek Parafialny w Sorkwitach oferuje pokoje dwu, trzy i czteroosobowe z łazienkami. 

Na terenie zamkniętym ośrodka do dyspozycji nowoczesny plac zabaw dla dzieci z trampoliną, boisko 

trawiaste oraz siłownia plenerowa (outdoor fitness) na dziesięć stanowisk. Parking bezpłatny. 

 

Wyżywienie: 
Śniadania i obiadokolacje również w formie grilla na powietrzu lub pod wiatą 

 

Cena: 
Obejmuje nocleg i wyżywienie. Dodatkowo płatne dla chętnych: wycieczki, spływ rzeką Krutynią, 

wejściówki do obiektów przyrodniczych, kajaki. Dzieci do lat trzech bezpłatnie.   

 

Dorośli: 700,00zł 

Dzieci ( w wieku od 4 do 14 lat): 600,00zł 

Zaliczkę w wysokości 100,00 zł od osoby należy wpłacić na konto Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 

Sorkwitach: 

 

77 1240 1617 1111 0000 1369 2814 

 

Tytułem:  Wczasy dla rodzin 6-15 sierpnia 

 

Organizatorzy: Beata i Arnoldiusz Parot 

 

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, przynależność parafialną, adres i  dane 

kontaktowe: numer telefonu i mail, prosimy przesyłać na adres mailowy parot@wp.pl w terminie do dnia 

30 czerwca 2016. 

 

Zgłoszenia i kontakt: 
 

Arnoldiusz Parot: 

502 230 342, 693 588 484 

mail:  parot@wp.pl 
ttp://www.bik.luteranie.pl/pl/zaproszenia/rodzinne_wczasy_w_sorkwitach_201 
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