The camp programs offered by The Romanian

2019 CAMP DATES
Camp Vatra for Seniors (ages 14-17)
30 June — 13 July
Contact: Fr. Dan Hoarste

prdan@roea.org / (517) 522-4800 ext. 213

Camp Vatra for Juniors (ages 11-13)
21 July — 3 August
Contact: Psa. Mary Ellen Rosco
campvatrajuniors@hotmail.com / (313) 408-8567

Registration Forms & Information
are available online at:
www.roea.org/summercamps.html
Cost per student for each 2 week program is:

$450 per student before the deadline
($500 per student after the deadline)

Do not wait... register today!

Orthodox Episcopate of America are an extension of
the Church's sacred ministry to her young people. For
over 65 years, the camps have given youth from across
North America an opportunity to practice and learn their
Faith, while spending recreational time with other
young Orthodox Christians. Students are given both
the knowledge and necessary encouragement to build
a strong spiritual life — a great benefit to them
throughout their lives. A loving and qualified staff,
balanced meals, sports, choir, trips, cultural activities
and more all contribute to the time spent at our beloved
Vatra. Space is limited and costs are reasonable!
Make sure your child will experience this priceless
opportunity... we look forward to welcoming you this
summer!
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Taberele de vară ale Episcopiei Ortodoxe Române din
America fac parte din misiunea sacră a Bisericii noastre
pentru tineri. De mai bine de 65 de ani, aceste tabere
au oferit tinerilor de pe întreg cuprinsul Americii de Nord
posibilitatea de a pune în practică și a învăța credința
lor, fiind de asemenea și un bun prilej de recreere
alături de alți tineri ortodocși. Participanții acumulează
cu această ocazie noi cunoștiințe religioase și primesc
încurajarea necesară spre a-și cladi o viață spirituală
sănătoasă – un mare beneficiu, valabil pe durata
întregii lor vieți. Personalul taberei care este dedicat si
calificat, hrana sănătoasă, activitățile sportive și
religioase, excursiile, activitățile culturale, etc, toate
contribuie la formarea unei experiențe frumoase
petrecute la îndrăgita noastră Vatră. Locurile sunt
limitate și costurile rezonabile! Va rugam faceți tot
posibilul ca și copilul dumneavoastră să aibă parte de
această deosebită experiență. Vă așteptăm cu drag!

"When your children are still small, you
have to help them understand what is good.
That is the deepest meaning of life."
Saint Paisios of Mount Athos

