5-7 iulie 2016
Tema întâlnirii: IDENTITATEA NOASTRĂ
Iulie
5 Ma

6 Mi

7J

Programul zilelor
ora 10:00 Întâlnirea cu participanții la catedrala ”Sfânta
Treime”
Călătoria cu autocarul spre stațiunea ”Izvoare”
11:30 – 13 cazarea, acomodarea la cabana " 2 Brazi"
http://www.cabanabrazi2.ro/prezentare-cabana/
13-14 - prânzul, prezentarea programului și a locurilor
14-16 – ”Cine sunt eu ?” , activități și jocuri educative
19-20 - Cina, 20-21 rugăciunea de seară
21-23 - cântece și povești în jurul focului ...
ora 08:30 Micul dejun
09:30 – 10 Rugăciunea de dimineață
10:30 -13 – activități și jocuri educative
13-14 - prânzul,
14-16 – drumeție: ”Respect pentru Natură”
19-20 - cina, 20-21 rugăciunea de seară
21-23 - cântece și povești în jurul focului ...
ora 08:30 Micul dejun
09:30 – 10 Rugăciunea de dimineață
10:30 -13 – activități și jocuri educative
13-14 - prânzul,
15:00 Călătoria cu autocarul spre Baia Mare

Vă stăm la dispoziție: 0262 214614, int. 23 – Episcopia Ortodoxă
sau 0744 795117, 0731 337395 - pr. Balan Milan
0763 654983, 0755454342, - pr. Băban Gavril Vasile
sectoreducațional@gmail.com

Întâlniri
în Inima Maramureșului
5-7 iulie 2016

Tema întâlnirii:

IDENTITATEA NOASTRĂ
Programul propus este cultural – educativ, subvenționat 90% de către
Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, destinat tinerilor
cu rezultate deosebite la învățătură și la religie.
Donații și colaborări - sunt binevenite.
Costurile totale: 230 lei, includ:
transportul cu autocarul dus-întors,
Baia Mare – Izvoare – Baia Mare,
cazare și mese cf. programului.
După sosire, puteti achita cu bonurile valorice de 200 lei
– aferente premiilor „Antim Ivireanul” + 30 lei numerar.
INFORMAȚII PRACTICE
PENTRU TINERII PARTICIPANȚI:
Întrucât mergeți la munte, vă recomandăm echipament
și îmbrăcăminte “sport”: ghete sau adidas, blue-jeans, 3-4 tricouri, 2
bluze cu mâneca lungă, haină ptr timp răcoros sau ptr. ploaie, un
prosop, articole igienice personale,

FORMULAR DE PARTICIPARE
Mă numesc: ....................................................................
și sunt unul dintre participanții în tabăra: ”Întâlniri în Inima Maramureșului”,
în perioada 5-7 iulie 2016, tema întâlnirii: ”IDENTITATEA NOASTRĂ”
Am implinit vârsta de ............... ani
Sunt elev la școala / liceul,
..............................................................................
din ..........................................................................
Tel. (mobil) ..................................................
E-mail ......................................
Facebook .................................
Semnătura participantului .................

PENTRU MINORI:

Subsemnatul .............................................................
sunt părinte (sau tutore legal) al copilului menționat mai sus
și sunt de acord să participe la acest program.
Copilul nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să determine
probleme medicale sau de comportament.
Semnătura părintelui .................
Nr. de telefon (mobil)al părintelui ..................
****************************************************************
Acest formular este obligatoriu din prima zi.
- se va preda organizatorilor -

