RODZINNE WCZASY Z BIBLIĄ 2022
„Panie do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego... J 17,17”

RABKA ZDRÓJ

14 – 21 SIERPNIA 2022

Wczasy z Biblią organizujemy od 10 lat. To forma spędzenia urlopu gdzie łączymy wypoczynek, radość przebywania we wspólnocie, czas modlitwy i pochylenia się nad Bożym Słowem. Na naszych wczasach, odnajduje się każdy. W każdym wieku. Rodziny z dziećmi, samotnie
wychowujący, single. Wiek również nie żadnego znaczenia. Jesteśmy przez 8 dni wielka rodziną.
Duszpasterzem Wczasów z Biblią jest ks. dr Tomasz Czernik.
Odpowiedzialne małżeństwo to Iwona i diakon Wojciech Dąbrowscy.
Ile w tym wczasów, a ile Biblii ? Czyli jak mniej więcej wygląda dzień ?
Po pysznym śniadaniu zapraszamy dorosłych na program rekolekcyjny ( około 2 godziny). W
tym czasie prowadzimy ciekawe zajęcia dla dzieci w grupach wiekowych od 4 roku życia. Po
obiedzie, zwiedzamy, plażujemy , odpoczywamy. Każdy robi na co ma ochotę. Wieczorem również się spotykamy raz pobożnie, raz rekreacyjnie.
Miejsce: Dom Wczasowy ELA Rabka Zdrój
Wszystkie pokoje posiadają łazienki. Osoby przyjeżdżające w pojedynkę mieszkają w trzy osoby.
Jest możliwość zajęcia pokoju w pojedynkę jednakże cena wzrasta o 400 zł.( należy to zgłosić przy
zapisaniu się)
Cena wczasów:
•

960 zł dorośli i dzieci od ukończenia 10 roku życia

•

700 zł dzieci w wieku 4—10 lat

•

200 zł dzieci do 3 roku życia (jeżeli dziecko nie korzysta osobnego łóżka i z osobnego wyżywienia)
•

Cena zawiera nocleg oraz wyżywienie 3 razy dziennie.

•

W związku z inflacją z powodów od nas niezależnych zastrzegamy możliwość podniesienia tej
kwoty do 10%.
Dojazd we własnym zakresie
Na miejscu pobieramy dodatkowo 30 zł od dziecka za materiały na zajęcia
Zapisy telefonicznie 694 690 126 lub 793 520 370

REGULAMIN „WCZASÓW Z BIBLIĄ” 2022
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE DOM NA SKALE
1.

Od uczestników Wczasów z Biblią oczekujemy uczestnictwa we wszystkich
punktach realizowanego przez nas programu formacyjnego.

2.

Po zapisaniu się na wczasy należy wciągu 10 dni przelać na konto Stowarzyszenia zaliczkę w wysokości 200 zł od osoby.

3.

Cena obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie 3 razy dziennie ( za wyjątkiem 2 dni wycieczkowych kiedy są 2 posiłki dziennie) oraz koszty organizacyjne wczasów.

4.

Dojazd uczestników we własnym zakresie..

5.

Pozostałą część wpłaty można uiszczać w dowolnych ratach, z tym, że 50 %
należności musi wpłynąć na konto do 15 kwietnia 2022 a całość do 5 lipca
2022.

6.

W wypadku rezygnacji z wczasów do 20 kwietnia 2022 zwracane jest
uczestnikowi 100 % wpłaconej kwoty. Po tym terminie uczestnik jest obciążony kwotą 30 % całej sumy.

7.

Na życzenie Stowarzyszenie może wystawić uczestnikom rachunek.

8.

W wypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Stowarzyszenie nie zawraca części kwoty za niewykorzystane świadczenia.

9.

Osoby przyjeżdżające w pojedynkę musza się liczyć z tym , że będą zakwaterowani z kimś w pokoju.

10. Niepełnoletni uczestnicy pozostają pod opieką prawnych opiekunów. Wyłącznie opiekunowie prawni odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
11. W czasie trwania programu formacyjnego dla dorosłych dzieci od ukończenia 4 roku życia mają swoje zajęcia z opiekunami. Na początku wczasów pobierana jest kwota 30 zł od dziecka na materiały potrzebne do realizacji zajęć.

