
ПРИЈАВА ЗА КАМП
Да! Јас сакам да учествувам на:

 Детскиот камп (6-11 години)

 ДЕТАЛИ  ЗА  РОДИТЕЛОТ

Име и презиме на родителот кој ја дава согласноста:

Потпис: 

Телефон за контакт: 

  ДЕТАЛИ  ЗА  УЧЕСНИКОТ

Име и презиме: 

Адреса: 

 Место: 

Телефонски број: 

Датум на раѓање: 

Дали имаш некаков хроничен медицински проблем

 да   не

Ако одговорот е  „да” објасни накратко што е: 

На сите ни е јасно дека мораме да бидеме одговорни и да се однесуваме 
согласно препораките за заштита од Ковид-19. Затоа бројот на присутни 
на кампoт е ограничен на 40 и сместувањето ќе биде по две лица во соба. 
За време на активностите, одговорноста за спроведување 
на мерките е на раководителите. Остатокот на времето, 
камперите се должни да внимаваат на себеси.

  За родителите...

Сакаш ли да ни се придружиш?  
Еве неколку важни информации :

11  
  На детскиот камп можат да присуствуваат тие кои се   

 на возраст од 6-12 години. 

22  Цената за детскиот камп е 4000 денари. Таа во себе 
  вклучува:

  ✔ 5 полни пансиони; 
  ✔  превоз до и од кампот;
  ✔  сите материјали што се користат на кампот.

33   За време на кампот строго е забрането користење   
 цигари, алкохол и наркотични средства. 

44 Користењето на мобилните телефони е дозволено   
 секогаш кога нема организирана програма, но не подоцна  

 од 21 часот. Ве молиме да го почитувате тоа.

За подетални информации, може да нè контактирате на 
телефоните:

  (Павле) 070-252531 или (Донче) 070-374143

Пополнетата пријава и авансот доставете ги  
до некој од работниците на МЕД.

Грижата за децата ја сфаќаме многу сериозно и затоа сите 
раководители во кампот мораат да се согласат со, и да 
потпишат изјава во врска со „Полисата за заштита на деца”, 
достапна на www.cefmacedonia.com.

Летен 
детски 
камп

20
21

Краен рок на пријавување е 10 јуни 2021. Со  
пријавата се уплаќаат и 1000 денари аванс за 
кампот. Авансот не се враќа ако присуството се 
откаже по 15 јуни.



ИГРИ, ЗАБАВА, РАЧНИ ИЗРАБОТКИ
РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ОХРИД И 

ОКОЛНИТЕ ТУРИСТИЧКИ МЕСТА* 

НОВО ОВАА ГОДИНА!
Дел од програмата за време на кампот оваа 
година ќе бидат активности врз основа на 

животите на славни научници 
чии истражувања го 
промениле светот. Преку 
поуки, интерактивни методи 
на поучување и експерименти, 
учесниците ќе можат да 
размислуваат за тоа што 
можат да го прават во 
иднина.

На кампот ќе имаш можност да научиш повеќе работи за Бог.  Важен дел од програмата се поуките од 
Библијата, соодветни за твојата возраст, со практична примена за секојдневието.

КАМПОТ СЕ ОРГАНИЗИРА ВО  
ХОТЕЛ ДАЛЈАН - ОХРИД

Вашето дете треба со себе да понесе здравствена книшка. Иако на 
кампот имаме обучени медицински лица, учесниците треба да имаат 
здравствена книшка во случај да треба да се побара медицинска 
помош во установа. Ако има Библија, пожелно е детето да ја понесе со 
себе.

 Следи нè на МЕД-Македонија

За подетални информации и  
новости за  кампот погледни на:
www.cefmacedonia.com

* Согласно протоколите за 
Ковид-19 кои ќе важат за  
време на кампот.

ДЕТСКИ КАМП:  
27 ЈУНИ-2 ЈУЛИ

Те очекуваме!
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