
Kochani współpracownicy –  
wychowawcy, nauczyciele i pomocnicy! 

 
Wspominając letnie obozy dla dzieci i nastolatków z wdzięcznością my-
ślimy o Was – naszych wolontariuszach, bez których ta służba byłaby 
absolutnie niemożliwa. Praca na chrześcijańskim obozie to niewątpliwie 
duże wyzwanie, ale i dobra inwestycja w dzieci oraz, mamy nadzieję, że 
także w siebie.  
Jak sami najlepiej wiecie, czas spędzany na obozie jest bardzo inten-
sywny i często nie ma możliwości pogłębiania relacji pomiędzy współ-
pracownikami. Czasem chciałoby się lepiej poznać, pogadać lub trochę 

„poszaleć”, ale cóż, obowiązki nie pozwalają… Dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby się spo-
tkać w innych okolicznościach niż obozowe i po prostu pobyć z sobą. 

A zatem… zapraszamy Was na spotkanie poobozowe! 
 
Kiedy?  24–25.11.2012 
 
Gdzie?  Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny H2O,  

Kiczyce, ul. Ochabska 133 
 
Za ile? 72 zł (obiad, kolacja, śniadanie + nocleg) 
  Płatne gotówką na miejscu 
 
Jak dojechać? GPS:  49°50’17.03”N,  18°46’49.50”E 
Mapka dojazdu na: http://osrodekh2o.pl/pl/contact/access 

 
Jak się zgłosić? Dzwoniąc do biura MED, tel: 33 854 25 97 lub przesyłając formularz 
zgłoszeniowy ze strony www.med.org.pl nie później niż do 5 listopada br. 
 
W programie m.in.: wykład biblijny, uwielbianie, zajęcia integracyjne, prezentacja 
zdjęć, niespodzianki, nocny klub filmowy itp. 
 

 
Uwaga! Rejestracja w sobotę 24 listopada od godziny 9.00, program rozpoczynamy o godzinie 
10.00, a kończymy o 12.00 w niedzielę 25 listopada. 
 
Nie przewidujemy opieki nad dziećmi.  
 
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego noclegu z piątku na sobotę lub z niedzieli na po-
niedziałek (w cenie 45 zł) oraz śniadania w sobotę (10 zł) lub obiadu w niedzielę (15 zł) – w tej 
sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z ośrodkiem H2O, nr tel.: 33 853 58 34 (w terminie do 
16.11.2012).  
 
Prosimy przywieźć ze sobą sportowe buty, kurtki nieprzemakalne i dobry humor! 

 

Do zobaczenia! Czekamy na Was z niecierpliwością! 
Pracownicy MED 
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