
OBÓZ DLA DZIECI I NASTOLATKÓWJeśli chcesz zarezerwować miejsce dla dziecka:
- wpłać 400zł na konto Fundacji (reszta kwoty płatna do 30 czerwca),

- odeślij wypełnioną w całości kartę zgłoszeniową dziecka.

UWAGA!
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ:

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - OBÓZ
(imię i nazwisko uczestnika)

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci
ul. Dworcowa 18

43-211 Piasek
tel.: (32) 210 52 15

e-mail: biuro@cefpolska.pl

Numer konta:
19 1050 1315 1000 0090 6034 1360

PROMOCJA!!!
Zgłoś dziecko (karta + zaliczka) 

do 31 marca, a otrzymasz  
100zł rabatu!

MORZE, WODA,  
CZYSTE POWIETRZE,  
CIEKAWY PROGRAM,  

OBÓZ PEŁEN WRAŻEŃ...

NIEZWYCIĘŻENI

890zł

ORGANIZATOR: SPOŁECZNOŚĆ EWANGELIZACJI DZIECI 
Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem: 32 210 52 15 
oraz na stronie: www.cefpolska.pl 



ZGŁOSZENIE NA OBÓZ DLA DZIECI I NASTOLATKÓW - USTKA, 
13-23.08.2017

INFORMACJE RODZICÓW DOTYCZACE DZIECKA:
1. Imię i nazwisko.......................................................................PESEL...............
2. Data i miejsce urodzenia.................................................................................
3. Imiona rodziców/opiekunów..........................................................................
4. Adres (ulica)..........................................................(numer domu)..................
(kod).................................(miejscowość)............................................................
5. Telefon.......................................e-mail............................................................
6. Wzrost...........................................................waga..........................................
7. Czy dziecko jest na coś uczulone (leki, żywność itp.)?...................................
.............................................................................................................................
8. Dolegliwości i objawy występujące u dziecka: omdlenia, częste bóle głowy,
zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, 
przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, lęki nocne, 
moczenie nocne*, inne:......................................................................................
.............................................................................................................................
9. Przebyte choroby: żółtaczka zakaźna, dur brzuszny, padaczka*, inne:..........
.............................................................................................................................
10. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: ..........................................................
.............................................................................................................................
*właściwe podkreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 
rejestracji na obozie oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uczestnika (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 o ochronie danych osobowych).

Wyrażam zgodę, aby w razie konieczności podać mojemu dziecku leki 
i udzielić pomocy medycznej.

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego udział 
w obozie.

.............................................                                          .............................................
     podpis uczestnika                                                    podpis rodzica/opiekuna

Zapraszamy na obóz w Ustce!
Ustka to uzdrowisko tętniące życiem 
przez cały rok. Usteckie plaże uważane 
są za jedne z najpiękniejszych na 
polskim wybrzeżu. Warto tu odpocząć 
z dala od zgiełku i smogu miejskiej 
zabudowy. 
Szczególną atrakcją jest port, latarnia 
morska, wieczorne spacery brzegiem 
morza.

Społeczność Ewangelizacji Dzieci jest międzynarodową 
i międzywyznaniową organizacją chrześcijańską, 
która działa w ponad 190 krajach na całym świecie. 
Od 1968 roku pomaga Kościołom i wierzącym w głoszeniu Słowa Bożego 
tysiącom dzieci w Polsce każdego roku. Nasze obozy prowadzone są przez 
oddanych chrześcijan, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie do tej służby, i są rejestrowane w Kuratorium Oświaty.

USTKA, 13-23.08.2017
Obóz dla dzieci i nastolatków (7-16 lat)

www.cefpolska.pl
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Program obozów Społeczności Ewangelizacji Dzieci jest przygotowany 
w oparciu o Pismo Święte i wartości, jakie ono niesie. 
Zabawa, plażowanie, sport, wycieczki, warsztaty artystyczne, czas 
z Biblią - wszystko, co dzieje się na obozie, odbywa się w chrześcijańskiej 
atmosferze. Obóz jest doskonałą okazją, żeby nie tylko słuchać o Bogu, 
ale i doświadczać prawdziwego życia z Nim na co dzień.


