
KISHA ORTHODHOKSE 
AUTOQEFALE E SHQIPERISE 
MITROPOLIA E SHENJTE 
E GJIROKASTRES 
KAMPINGU RINOR “METAMORFOZA” 
GLIKOMIL, DROPULL 

  

KERKESE – DEKLARATE PJESEMARRJEJE 

 
QYTETI / FSHATI……………….……………… 
 

     Ju lutem të më regjistroni në Kampingun «METAMORFOZA» Të 

Kishës Orthodhokse të Shqipërisë. 

Mbiemri …………………………………………………………… 

Emri(i pagëzimit)……………………Emri ………………………… 

Emri i atit ………………..Profesioni………………………………… 

Emri i nënës……………………...Profesioni……………………….. 

Datëlindja…………………………..Mosha………………………… 

Vendlindja…………………………Shkolla …………………...…… 

………………………………………………………….…… 

Keni shkuar here tjetër në kamp dhe në qoftë se po, ku? 

…………………………………………………………………….…… 

Kisha e Fshatit ose e Qytetit …………………………………………… 

Prifti i kishës ku shkoni ………………………………………………… 

Data……………………... Qershor 2009 

Firma………..  

Deklaratë 

Unë i nënshkruari……………………………………deklaroj se 

jam dakort që femija im ……………………….. te marrë pjesë në 

Kampingun Rinor «METAMORFOZA» të Kishës Orthodhokse 

Autoqefale të Shqipërisë në vendin e quajtur Pandeleimon - Glikomil 

të Dropullit.   

 

PRINDI………………………………………… 



TE DHENA MJEKESORE 
 

Emri…………………………Mbiemri………………………………….   

Emri i atit................................QYTETI / FSHATI ………………….………. 

Telefoni …………………………………………………………………. 

Vuan / vuante nga……………………………………………………… 
                                                            Azёm, sёmundje tё zemrёs, tё veshёve- Djabet- Epilepsi- Domnambul etj  

Lodhet shpejt?  - I meret fryma?............ ……………………………… 
                                                                                                                                                             Nёse po, nga se? 

Ka nevojё pёr recetё mjekёsore tani?.............………………………… 
Nёse po, pёr cilёn? 

Eshtё i ndjeshёm ndaj alergjive apo reaksion ndaj ilaceve? ………… 

…………………………………………………………………………. 
Nёse po tregoni formёn e alergjisё dhe ilacin pёrkatёs. 

Paraqet ndonjё sёmundje tё lёkurёs qё nuk e lejon notim nё 

pishinё?……… …………………………………………………………. 

Ka bёrё vaksinat (shёnoni datat) TETANOZIT…………… 

DIFTERITIT……..…........ Vaksina tё tjera……………………………. 

Cilat sёmundje tё fёmijёrisё ka kaluar ose kundёr cilave ёshtё 

vaksinuar?…..……………………..…………………………………… 

Ka nevojё pёr kujdes tё vecantё dietё apo dicka tjetёr? …………. 

………………………………………………………………………….                       

Nёse po, pёrse? 

Prindi apo kujdestari 

 
 
 
 
 



Gjirokaster, Qershor 2013 
  

 
Të dashur prindër 

Të dashur fëmijë, 
 

Sivjet, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë nën kujdesin e 
fortlumurisë së tij Kryepiskopit z.z Anastas, do të verë në funksionim 
Kampingun Rinor në zonën e Mitropolisë së  Gjirokastrës dhe 
konkretisht në vendin e quajtur Shën Pandeleimon në Glikomil të 
Dropullit. 

 
PROGRAMI I KAMPINGUT: 

Të gjithë fëmijtë që do të marrin pjesë (djem dhe vajza) do të 
kene rastin të njihen me mire me jeten shpirtërore dhe adhurimtare 
të Kishës tone. Do të përjetojnë caste të hareshme kampiste me 
program të pasur argëtues, veprimtari sportive, ekskursione, skece, 
këngë, valle si dhe surpriza të tjera kampiste. 
 

PAJISJET E KAMPISTIT 

Cdo kampist duhet të ketë detyrimisht me vete këto sende: 
Dhiatën e Re, 2 carcafë, këllëf jastëku, peshqirë (për fytyrë dhe 
këmbë), nderresat e nevojshme, atlete (për lojrat sportive), shapka, 
xhaketë ose pullover, sendet personale të higjenës (sjampo, furcë 
dhëmbësh, paste dhëmbësh, sapun), kostum banjoje, pagur të vogël 
uji. 
 

KUSHTET E PJESEMARRJES: 

Për të mare pjesë në Kamping duhet 

a) Të plotësohet kërkesa dhe të dorëzohet.  
b) Cdo kampist duhet të derdhë një shumë prej 3000 (tre mijë) 

lekësh të reja, e cila është simbolike përpara shpenzimeve të 
tjera që mbulohen nga Kryepiskopi Anastas 

   



Regjistrimi do të bëhet pasi të dorzohet kërkesa dhe të derdhet 
shuma prej 3000 lekësh. 

 
Nuk lejohet përdorimi i telefonit të Kampit, përvec rasteve 

urgjente. Po ashtu edhe perdorimi i celularit. Në qoftë se prindërit 

dëshirojnë të marrin në telefon fëmijtë e tyre, numri i Kampit do 

të jetë: Gr. 697 46 46169 dhe Alb.  069 20 52 872, 0692052880 

 

Ju presim! 

 
NGA MITROPOLIA E SHENJTE 

KOMISIONI ΚOORDINUES 

 

 

 

Programi I periudhave të kampeve: 
 

 

për fëmijë 
klasat: e dytë deri e gjashtë 

 
Vajzat    : 25 Qershor deri 1 Korrik 
Djemtë : 2 Korrik deri 8 Korrik 

 

për fëmijë  
klasat: e shtatë deri e nëntë 

 
Vajzat   :  9 Korrik deri 15 Korrik 
Djemtë: 16 Korrik deri 22 Korrik 

 

Dy ditorë për nënat: 
23 Korrik deri 24 Korrik 

 

 

 

Për më tepër kontaktoni në: 

www.9-vjecare.eu 


