
Czas przyspieszenia
Czas mocy

Obóz wakacyjny
Bieszczady — Bystre

2 lipca — 10 lipca 2016

Ci, których nadzieja jest w Panu,  
 otrzymują nową siłę, 
  a ich moc się odnawia.
Wznoszą się na skrzydłach jak orły…
    — Iz. 40:31



Michał Wielgus
Pastor Pomocniczy i nauczyciel Bożego Słowa. Członek 
zespołu uwielbieniowego Ch.C. Pan Jest Sztandarem. Absol-
went Hillsong College w Australii.

Jan Skarbek
Pastor Kościoła Ch.C. Pan 
Jest Sztandarem. Lider 
zespołu uwielbieniowego. 
Inicjator i główny organizator 
piątego obozu chrześcijań-
skiego w Bystrem.

Barbara Skarbek
Liderka Aglow Tarnów. Czło-
nek zespołu uwielbieniowego 
kościoła CCPJS, obdarzona 
darem proroczego śpiewu. 

Nobin Samson 
Założyciel i pastor dynamicznie rozwijają-
cego się kościoła New Dawn w Londynie. 
Jest jednocześnie uznanym, między-
narodowym mówcą w służbie proroka. 
Powołany przez Boga, by wprowadzał 
kościół w rzeczywistą obecność Ducha 
Świętego, od lat, podróżując po całym 
świecie, usługuje słowem proroczym 
i uzdrowieńczą mocą Boga. Pomimo 
młodego wieku, dysponuje szerokim 
doświadczeniem, ucząc i udzielając ze 
swego daru innym liderom i przywódcom 
chrześcijańskim.. 

Miejsce obozu:  Ośrodek Wczasowy WISAN,
  Bystre (gm. Baligród)
   Więcej informacji o ośrodku:  

www.osrodek.wisan.pl

Koszt:  osoba dorosła: 700 zł
  dzieci 6 - 10 lat: 580 zł
  dzieci 2 - 6 lat: 400 zł
  dzieci 0 –2 lat: bezpłatnie 

W cenie:  8 noclegów (w pokojach hotelowych 
lub chatkach góralskich) oraz dwa po-
siłki 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 2016 (proszę zaznaczyć: rata I lub rata II)

Terminy wpłaty zaliczek:
I rata – płatna do 30 kwietnia – 200 zł
II rata – płatna do 30 czerwca – reszta kwoty

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

Formularz rejestracyjny

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

Data urodzenia

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
(dotyczy osób niepełnoletnich)

podpis uczestnika
lub opiekuna prawnego uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu rejestracji na obóz wakacyjny organizowany przez 
Chrześcijańskie Centrum „Pan jest Sztandarem” – Kościół 
w Tarnowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2016. 
Warunkiem rejestracji jest terminowe dokonanie 
płatności I oraz II raty za obóz.


