Coordonatori principali


Petrică Bohuş …….……….……………….… 0745-234.336



Ionică Bochiş …………………………..…….. 0761-125.474



Costel Stan ………………………..……....…. 0744-381.586

A-XXII-a conferință a
Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din România

19 – 21 august 2022

Consultanţi – responsabili pentru:


Cazare ……………………..... Ionică Bochiş (0761-125.474)



Legătura cu restaurantul ........ Flaviu Cristea (0743-153.861)



Primire participanți, ecuson ..... Marin Briciu (0723-240.820)



Participanți fără cazare ............... Costel Stan (0744-381.586)



Ordine ............................... Constantin Stroia (0754-482.744)



Activități cu tinerii ..................... Alina Suciu (0757-487.555)



Activităţi cu copiii ............. Florina Ciobanu (0723-160.386)



Dirijor cor APC …………….. Ruben Cosma (0754-515.927)



Sonorizare, foto, filmare .......... Marius Șinca (0740-495.557)

Hotel Parc Buziaș
Asociaţia Poliţiştilor Creştini din România
str. Olteniei, nr. 49, Oradea
www.cparo.ro

județul Timiș

PROGRAMUL CONFERINŢEI
TEMA: Creștinul cu epoleți – mântuit pentru a sluji

PROGRAMUL CONFERINŢEI

1400 – Masa de prânz și timp liber (acces gratuit SPA)

...........................................................................................................
1830 – Repetiție cor APC ptr misiunea de duminică (sala de conf.)
VINERI – 19 august
1600 – Primire invitaţi - cazare la Hotel
1930 – Masa de seară
2015 – Adunare Generală cu membrii APC
2115 – Părtășie în cântare și rugăciune (sala de conferințe)
21 – Tinerii, separat, timp de închinare (sala mică)
15

1930 – Masa de seară
2030 – O cântare, copii APC. Medalii.
2050 – Părtășie, cântare și rugăciune, (sala de conferințe)
2050 – Tinerii, separat, părtășie (sala mică)
DUMINICĂ – 21 august

SÂMBĂTĂ – 20 august
0730 – Părtășie în cântare și rugăciune (sala de conferințe).

0730 – Părtășie în cântare și rugăciune (sala de conferințe).

0815 – Repetare cântări Cor APC pentru filmare.
0900 – Mic dejun
1000 – Bun venit, lansare carte, salut reprez. județe și țări (sala de conf.)
--- toți să fim în uniforma militară sau ținuta APC --1100 – Ateliere, pe categorii profesionale, 15 grupuri (sala de conferințe)
1130 – PAUZĂ. -Relaționare. -Fotografii de grup.
-Filmare Cor în uniformă militară și ținută APC, pe scări Hotel Parc
1230 – Creștinul cu epoleți - mântuit pentru a sluji. Mărturii. (sala de conf.)
1230 – Tinerii, separat, diferite activități (sala mică)

0900 – Mic Dejun
1030 – Program de evanghelizare la Casa de Cultură din Buziaș:
-Cântare cor APC. -Cântare grup tineri. (toți, în ținuta APC)
-Mărturie, Florin Bolosin și alții. -Mesaj biblic, Daniel Briciu.
-Filmare eveniment
1230 – Încheiere program la Casa de Cultură
1330 – Masa de prânz, predarea camerelor și deplasarea spre casă.

