Magyarországi Metodista Egyház Országos Nyári Tábor
Balatonszemes(lelle), 2021. június 23-27.
Információk és jelentkezés
Helyszín: 8638 Balatonszemes, Határ u. 3. (Adventista Üdülő) www.adventudulo.hu
Megközelíthető a régi 7-es út 134-es km-énél jobbra 100 m-re, vagy a MÁV Balatonlelle-felső
megállóhelynél leszállva, 300 méterre Budapest irányában (Figyelem, nem minden gps vezet ide, van ami
nem visz át a vasúton a part felé!)
A tábor szálláskapacitása kb. 125 fő + sátor, így a helyszínen való elszállásolást a jelentkezések
beérkezésének sorrendjében tudjuk biztosítani a helykapacitás erejéig. Az árak tartalmazzák a napi 3x
étkezést, melynek megbontására, lemondására az üzemeltető nem ad lehetőséget. A tábor betelte után
külső szálláshelyet igénybe vevők tudnak étkezést rendelni, ezen információkat a jelentkezési felület
tartalmazza. Ahhoz, hogy a helyszínt kizárólagosan tudjuk használni szükséges a szálláshelyek feltöltése,
ezért kérjük prioritásként a táborhelyen való szállás megjelölését és a teljes (4 éj) részvételt.
A téma évi jeligénk köré épül: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul” (Ézsaiás 40,31) Megújulás a
vezetésben, a közösségben, a társadalomban.
A jelentkezés weboldala: https://csaladitabor2021.metodista.hu/ Az idei évben csak elektronikus
formában tudunk jelentkezést fogadni. A honlap automatikusan számolni fogja a költségeket.
Jelentkezési határidő: 2021. április 30. (A beküldött jelentkezés utolsó módosítási határideje: 06.11.,
melyre a visszaigazoló e-mailben található „jelentkezés módosítása” szövegre kattintva lehetséges.)
Kérdés esetén a MME Egyházközpont elérhetősége: hivatal@metodista.hu, 1/250-1536/32m
SZÉP kártyával való fizetésre is lesz lehetőség, akik ezzel fognak fizetni, őket kérjük ne utaljanak
előleget, mindenki másnak a jelentkezése a részvételi díj első 50%-ának befizetésével együtt válik
érvényessé. melyet az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni. Magyarországi Metodista Egyház
10404065-50485348-54531009. Közlemény rovatba kérjük beírni: Nyári Tábor. Fiz.hat.idő: 2021.04.30.
Ettől az évtől kezdődően mindenki részére szóló alanyi támogatásra nincs lehetőség, de a rászorulóknak
támogatásra van lehetőség, ezt a jelentkezési felületen a megfelelő részben jelezni lehet.
A beoltottságra való tekintettel, reményeink szerint júniusban már meg tudjuk tartani táborunkat.
Amennyiben időközben olyan kormányzati döntés születik a Covid járvány kapcsán mely alapján nem
lehet tábort és/vagy csoportos rendezvényeket tartani, abban az esetben kénytelenek vagyunk a program
megvalósulásáról lemondani. Ez esetben a befizetett összegek visszautalásra kerülnek.
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Szeretettel és reménységgel várunk!
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