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Po raz 21. zapraszamy Cię serdecznie na naszą  

Ogólnopolską Konferencję  

dla Pracowników wśród Dzieci  
 

 Z myślą o Tobie przygotowaliśmy interesującą propozycję wykładów, seminariów            

i warsztatów, a w przerwach będzie można podziwiać wiślańskie krajobrazy i oddychać do 

woli górskim powietrzem. 
  

 Miejsce konferencji: 
DW „Krokus”, Wisła, ul. Górnośląska 9  (woj. śląskie) 
 

 Początek:  środa 8 lutego 2012, godz.16.30 

 Rejestracja: od godz. 13.00 

 Zakończenie: sobota 11 lutego, ok. godz. 19.00 

 

 Koszt konferencji: 
Osoba dorosła: 420 zł 

Dziecko 4-12 lat: 300 zł 
 

 Wykłady poprowadzi dr Randall Faulkner, pastor z USA. Będzie mówił o sile naszego 

oddziaływania oraz o tym, jak nasza intensywna praca może stanąć na drodze naszego 

głównego zadania – przygotowywania uczniów Jezusa Chrystusa.  
 

 Dla dzieci w wieku 4-12 lat zapewniamy opiekę i program biblijny  w czasie 

sesji głównych oraz seminariów. 

Zgłoszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z dokonaniem do 20 

stycznia 2012 przedpłaty w wysokości 170 zł na nasze konto:  

PKO BP o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120. 
 

W przypadku przyjazdu z dziećmi, prosimy o dodatkowe zgłoszenie mailowe     

(med@med.org.pl) lub telefoniczne (33 854 25 97) z podaniem ich imion oraz wieku. 

 

Uwaga! Nie wysyłamy potwierdzenia przyjęcia na konferencję. 
 

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego noclegu z soboty na niedzielę (koszt 45 zł ze 
śniadaniem) prosimy o wcześniejsze zgłoszenie mailowe lub telefoniczne.  

W przypadku przyjazdu bez zgłoszenia nie zapewniamy wyżywienia ani  noclegów.  

Tematyka seminariów:  

Dziecko i rozwód – nasza główna troska 

Genetyczne aspekty pochodzenia życia  na ziemi 

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie  

Zastosowanie krótkich ilustracji  wyjaśniających prawdy biblijne 

Prowadzenie śpiewu na spotkaniach z dziećmi 
 

Nie zabraknie też świadectw oraz okazji do społeczności  z osobami z różnych środowisk chrześci-

jańskich, które służą wśród dzieci. Będzie można również zaopatrzyć się w literaturę i materiały do 

pracy z dziećmi. 


