CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM

PAN JEST SZTANDAREM
Kościół w Tarnowie
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Miejsce obozu:	Ośrodek Wczasowy WISAN,
		
Bystre (gm. Baligród)
		
Więcej informacji o ośrodku:
www.osrodek.wisan.pl
Koszt:		
		
		
		

osoba dorosła: 650 zł
dzieci 6 - 10 lat: 550 zł
dzieci 2 - 6 lat: 390 zł
dzieci 0 –2 lat: bezpłatnie

W cenie:	7 noclegów (w pokojach hotelowych
lub chatkach góralskich) oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie w formie stołu
szwedzkiego i obiadokolacja)
Wpłaty na konto:
nazwa: Ch. C. Pan Jest Sztandarem – Kościół w Tarnowie
nr rachunku:
78 20300045 1110 0000 0271 7320
tytuł płatności:
obóz wakacyjny 2015 (proszę zaznaczyć: rata 1 lub rata 2)
Terminy wpłaty zaliczek:
1 rata – płatna do 15 maja – 200 zł
2 rata – płatna do 30 czerwca – reszta kwoty

Mary Jill Callery

Jest Amerykanką, która obecnie mieszka na Węgrzech. Służy
ludziom, dzieląc się swoim doświadczeniem, wsparciem i
modlitwą. Jako misjonarka, wysłana z Kościoła na Alasce, była
współzałożycielką kilku kościołów w stanie Nowy York.

Jan Skarbek

Barbara Skarbek

Pastor kościoła CCPJS w Tar- Liderka Aglow Tarnów. Członowie. Organizator czwartego nek zespołu uwielbieniowego
kościoła CCPJS, obdarzona
obozu chrześcijańskiego.
darem proroczego śpiewu.

Michał Wielgus

Pastor pomocniczy. Członek zespołu uwielbieniowego kościoła CCPJS. Absolwen Szkoły Biblijnej Hillsong, Australia.

Atrakcje
Spokój, cisza i dużo wolnego czasu
w otoczeniu pięknego bieszczadzkiego
krajobrazu.
Poza tym:
• wykłady biblijne
• spotkania muzyczne
• pogłębianie osobistej relacji
z Bogiem
• możliwość nawiązywania
nowych i cennych przyjaźni
a także:
• basen
• barek letni
• plac zabaw dla dzieci
• boiska sportowe
• zajęcia i zabawy dla dzieci
• wycieczki w Bieszczady i nad Solinę
i wiele, wiele innych atrakcji!

Ch. C. Pan Jest Sztandarem – Kościół w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 9
33-100 Tarnów
www.ccpjs.pl
email: biuro@ccpjs.pl
Koordynator obozu:
Małgorzata Sumara, tel. 692 766 722

