
J E L E N T K E Z É S I   L A P 
 

Találkozás Jézussal Tábor 

Bózsva 2018. július 16.- július 22.-ig 
Jelentkezési határidő: 2018.  június 20. – A program vasárnap délelőttig tart! 

 
 

Név :…………………………………………………… …………………………………………… Életkor:………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám, e-mail: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

További bejelentkező személyek: ……………………………………………………………….……… (felnőtt, életkor megjelöléssel!) 

……..………………………………………………………………………………………………………………  (gyermek életkor megjelöléssel!) 

Egyházterület…………….. Gyülekezet: ……………………………. Tag:      igen         nem     

 
Mit várok a tábortól? (Kérjük, karikázd be a megfelelő számot) 
 

1, Elsősorban a barátaimmal találkozni és pihenni szeretnék  
2, Hallottam már Istenről, és egy kicsit többre volnék kíváncsi  
3, Konkrét kérdéseim/kételyeim vannak a Bibliával, Istennel, a hittel kapcsolatban, és ezekre keresek választ, mint   
például: (Kérjük írd ide kérdéseidet. A hátoldalon folytathatod) ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
4, Szeretnék hinni, de nehézségeim vannak / szeretnék hitben (újra) megerősödni, ehhez várok segítséget  
5, Szeretem Istent, és közel állok ahhoz, hogy komoly döntést hozzak mellette, de valami még hiányzik. Szeretném, ha 
segítséget kapnék, hogy el tudjam magam kötelezni Isten mellett. 
 

Szívesen vásárolnék tábori pólót 1500 ft-ért a táborban. Méretem női S, M, L, XL, XXL vagy férfi: S, M, L, XL, XXL 
 
A szállásdíjjak teljes ellátással értendők: 
 

Komfort nélküli szobák:     teljes tábor (6 éj)  szombat ebédig (5 éj) 
Bózsva faház 4-6 ágyas szobák    25.400.- Ft/fő/hét  22.400.- Ft/fő 
 

Zuhanyzóval, WC-vel felszerelt szobák: 
Bózsva kőház 3-4-5-6 ágyas szobák   37.400.- Ft/fő/hét  32.400.- Ft/fő 
Kőbérc panzió kőház 2-3 ágyas szobák   43.400.- Ft/fő/hét  37.400.- Ft/fő 
Kőbérc panzió faház 2-3 ágyas szobák 
(Egy faházban 3 szoba, közös zuhanyzóval, WC-vel) 37.400.- Ft/fő/hét  32.400.- Ft/fő 
 

Sátor:        22.200.- Ft/fő/hét  19.600.- Ft/fő 
 
Kedvezmények:  

 A teljes árból a TET területéről érkezők 2.500 Ft/fő, a 15-35 évesek 5.000 Ft/fő támogatást kapnak. 

 Gyermekkedvezmény: 0-3 éves korig 100 %, 3-7 éves korig 50%, 7-14 éves korig 25% a felnőtt árból 
 Akik április 30.-ig a teljes részvételi díjat átutalják, azok 5% kedvezményben részesülnek! 

 

A jelentkezéssel egyidejűleg kérünk 15.000.- Ft/fő előleget befizetni, vagy átutalni a Hetednapi Adventista Egyház 
Tiszavidéki Egyházterület 10400339-50495750-53561016 számú K&H bankszámlájára „TJ tábor + nevem” megjegyzéssel. 

 
 

Egyéb kérdés, információ: 
Szabó László: szlaszlo@felfedezesek.hu; Simon Csaba 30-678-8880;   simoncs72@yahoo.com ; 

Bicskei Róbert 30-664-3047;  bicskei.robi@gmail.com 

 
Jelentkezés, szállással, étkezéssel kapcsolatos információk:  
Saját Jánosné: 06-30-664-3170, esajatne@gmail.com 

 
 

Kelt…………………….2018…………….nap…….. ___________________________ 
 Aláírás 
 

A jelentkezési lap letölthető a www.tet.adventista.hu, a www.talalkozasjezussal.hu  és a facebook  oldalakról is! 


