
Международен

9–14 юли

 юношески християнски лагер

Clash of Clans Values!

Be ready for
 challenges
 and fun!

Practice your English 
with native speakers!

Find new friends!
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Фондация 
СЕД



Място: хотел "Копривки”
Хотелът се намира на 1340 м над морското равнище в сърцето на 

красивата по всяко време на годината планина Родопи. 

цена: 150лв. 
без пътните разходи

възраст: 11 – 16 години 
Лагерът започва на 9 юли (неделя) с вечеря и завършва на 14 юли (петък) със закуска.

По време на лагера: 
ще открием колоко ценни сме в Божиите очи; ще отидем на поход;

ще играем много игри; ùå èìà ìíîãî èçíåíàäè.

Всеки юноша трябва да носи маратонки, яке, анцуг или дълги панталони/дънки, 
тоалетни принадлежности и кърпа.

Скъпи родители,
разбираме желанието Ви да се обаждате на вашите деца и да се информирете как са, но молим 

да не им звъните сутрин между 9:30 и 12:30 часа. В това време се провеждат заниманията с 
юношите. Благодарим за разбирането!

Моля предайте талона и регистрационната такса на: Иван Соицев – 0878450011

 Краен срок за записване 10 юни 2017г.

помощ: Има много семейства, които са 
затруднени финансово. Ако сте в такава ситуация 
свържете се с нас. Възможностите ни са скромни, 
но ще се радваме да помогнем.

Нека не лишаваме нито един юноша от това лятно 
приключение само заради липса на средства. Това 
е една от най-добрата инвестиция.

Важно!!! Важно!!! Важно!!!
1.Попълнете и изпратете талона възможно най-
скоро.

2. Участието в лагера е сигурно само при 
изпратена регистрационна такса.

3. При отказ от участие в лагера регистрационната 
такса не се връща.

4. Останалата част от таксата за лагера ще бъде 
събрана през първия лагерен ден.

5. Ако детето ви има алергия към нещо, някакво 
заболяване или пие лекарства, МОЛЯ уведомете 
лагерния лекар преди тръгване.

6. Съгласието на родителите е задължително.

Фондация СЕД е регистрирана в Окръжния 
Пловдивски съд с решение № 2716 от 28.06.2007 
год. Фондацията има за цел да помогне на 
семейството да изгради в младото поколение 
на България моралните принципи, залегнали в 
Библията. Един от начините за постигане на тази 
цел е организирането на лагери.

По време на лагерите юношите изучават 
Библейски истини и християнски ценности, 
посредством библейски истории и дискусионни 
материали. Запознават се с живота на известни 
християни от миналото и съвременници. Разбира 
се, спортуват, играят различни игри, разхождат 
се и участват в състезания. За тях са приготвени 
много песни, ръчен труд и изненади. Създават се 
приятелства, изграждат се навици за четене на 
Библията и молитва.

Всички тези вълнуващи неща могат да се случат 
само, ако децата/юношите се запишат на лагер.

Програмата е направена да посрещне нуждите на 
юношите.
Ръководителите са посветени християни, които 
жертват време, сили и средства, за да служат на 
децата.
Целта е децата и юношите да се запознаят с 
библейските ценности.


