
NAJNOWSZY PROGRAM

 SWIETA RAZEM
JUŻ JEST!

Dla tych, którzy chcą DOBRZE wykorzystać atmosferę świąt,
 aby zanieść Dobrą Nowinę dzieciom i ich rodzinom

CO TO JEST?

CO ZAWIERA? 

To szczególne narzędzie, które może pomóc twojemu 
Kościołowi docierać do dzieci i ich rodzin w te święta. 

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ 
NA SUPER „IMPREZĘ” dla dzieci.

,
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Kontakt: Społeczność Ewangelizacji Dzieci, tel. 32 210 52 15, e-mail: biuro@cefpolska.pl .
• Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

HISTORIA SWIATECZNA ,

pt.: ŚWIĄTECZNY OBRAZ z ilustracjami, plakat i zaproszenia 
do skopiowania, gry i aktywności dla dzieci podczas spotkania 

(konkurs, robótka, werset do zapamiętania) 



książeczka Każdy Dzień z Panem Bogiem część  5, którą możesz wręczyć na 
koniec spotkania z rozważaniami biblijnymi dla najmłodszych dzieci 
(wiek do 10 lat). Niespodzianka sprawi dzieciom wiele radości, zabawy i będzie 
wymagać nieco wysiłku,

- PREZENT DLA DZIECI – 

- PREZENT DLA NASTOLATKÓW I RODZICÓW – 

do wyboru: Biblia dla młodych czytelników (do czytania z najmłodszymi 
dziećmi), Boża wiadomość dla ciebie (Biblia dla nastolatków), Nowy Testament 
(UBG).

- JAK MOGE TO MIEC? –
Jeśli zobowiążesz się do przeprowadzenia trzech spotkań ewangelizacyjnych dla 
rodzin i dzieci spoza kościoła, to lekcja  ŚWIĄTECZNY OBRAZ trafi do ciebie za 
darmo. Książeczki – prezenty -  otrzymasz w wyjątkowych cenach (Każdy Dzień 
z Panem Bogiem część 5 za 2zł/szt., a książki dla rodziców i nastolatków za 
darmo).

Składając zamówienie zobowiązuję się do opłacenia przesyłki programu 
ŚWIĘTA RAZEM i do przeprowadzenia co najmniej trzech spotkań dla 
dzieci do 29 stycznia 2020 roku (wyślę krótkie sprawozdanie i przynajmniej 
2 zdjęcia).

Ilość dzieci do 10 roku życia, które chcę obdarować - _____ osób, ilość dzieci po-
wyżej 10 roku życia - _____osób.
Ilość rodziców, którym chcę wręczyć Nowy Testament - ____ osób (lub Biblię dla 
młodych czytelników -____osób).

Data i podpis 
zamawiającego:

_________________

Dane do wysyłki: 
Kościół ___________Miejscowość___________
Imię i nazwisko___________tel.______
Adres_________________e-mail:__________

        

Kontakt: Społeczność Ewangelizacji Dzieci, tel. 32 210 52 15, e-mail: biuro@cefpolska.pl .
• Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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