
Kedves (t)ifivezető! !
	 Szeretettel meghívlak a Christeens nyári 
táborának Nytiott Napjára, ami 2015. július 17-
én pénteken kerül megrendezésre. 

	 Ha Neked, vagy esetleg a tinijeidnek nem 
volt lehetősége bevállalni az egész hetes 
tárobozást, akkor ez egy nagyszerű alkalom a számotokra, hogy egy napra meglátogassatok 
bennünket!

	 A 13-18 éves fiatalok és (t)ifivezetőik számára ez a nap reggeltől estig nyitott, csupán egy 
egyszerű regisztrációhoz kötött, ill. 1.500 Ft-os részvételi díjhoz, ami a programok mellett magában 
foglalja az ebédjüket és vacsorájukat is! Lehetőségük lesz a reggeli Gondolatébresztőn részt venni ill. a 
délutáni programon, de beülhetnek egy csoportfoglalkozásra is, sőt az esti fő alkalmba vagy a napot 
lezáró GameZone-ba is bekapcsolódhatnak. Jelentkezni itt lehet: NYITOTT NAP

	 Pont a pénteki nap délutánján lesz az izgalmas RRS akadályverseny, ahol idén a szponzorok 

által felkínált összeggel a rákeresztúri MRE KIMM Fiatalkorúak 
Drogterápiás Otthonát támogtatjuk. Így megnézheted a fiataljaid 
küzdelmét 14.00-tól és akár közvetlen a pálya 
mellől szurkolhatsz nekik, bátoríthatod őket a 
kitartásra! 

Fontos, hogy az RRS-ben ők is akkor tudnak 
részt venni, ha előre szponzorokat szereznek 

maguknak! Részletek itt: RRS
!
16.00-tól pedig szeretettel invitálunk a CT Mobilcsapatáról szóló 

beszélgetésre, vezetőknek szóló szemináriumra. Szeretnénk a helyi 
gyülekezetek munkáját minél inkább támogatni, ezért szeretnénk 
megosztani Veled, milyen lehetőségeket kínálunk év közben, illetve 
kiváncsiak vagyunk a TE észrevételeidre is!

Számodra - ifivezető - az egész napon való részvétel díjmentes, és 
vendégünk vagy  az ebédre és vacsorára is. Ha hoznál magaddal még 
egyéb szolgálót, akár segítődet, számukra a nap részvételi díja 1.500 Ft. Ha 

tehetitek maradjatok egészen az esti alkalomig (20h-22h-ig), ahol egy evanélizációs alkalmat 
tervezünk, így akár olyan fiatalokat is érdemes magatokkal hozni, akik még csak barátkozók, a fiatalok 
ismerősei. Élménydús és színes napra hívunk, bízunk benne, hogy velünk tartasz és hozod magaddal a 
tizenéveseket is!

	 A részvételed egyetlen feltétele, hogy ezen a nagyon egyszerű online jelentkezési FELÜLETEN 
regisztrálj július 10-ig. Kérlek, ezt vedd komolyan, mert ennek kapcsán számítunk Rád illetve rendeljük 
az étkezéseket is.
 !

	 Időpont: 2015. 07. 17. 9 h (vezetői szeminárium 16h-tól) 
	 Helyszín: 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. 
	   (Gábor Dénes Általános Iskola és Szakközépiskola) !

	 Bízunk benne, hogy július 17-én találkozunk! 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mundrucz Anett 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Christeens vezető
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