Praha, 25. února 2019
Milé sestry, milí bratři a přátelé,
zveme Vás na Biblický týden ČS, který proběhne v termínu od 11. do 18. 8. 2019 v KC Immanuel v Dlouhém
u Ždírce n. Doubravou. Hlavním hostem a řečníkem bude DANIEL DUDA, vedoucí oddělení výchovy TransEvropské divize. Téma navazuje na BT v roce 2009 a 2013: Velký příběh Bible III.
Z letošního BT bude průběžně pořizován video záznam, který bude ke stažení na www.biblickytyden.cz.
Přednášky probíhají vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne bude možno prožít různě – při workshopech,
sportovních aktivitách či dobrovolnické činnosti. V době dopoledních přednášek a večerního programu bude pro
děti ve věku 4–15 let zajištěn program.
Ceník ubytování i stravy je ke stažení na www.immanuel.cz. (Ceník pro neziskovky, 7 nocí, léto, přímý odkaz zde.)
Prvním zajištěným jídlem bude večeře v den příjezdu, tedy v neděli 11. 8. Večeře se bude podávat v době
od 18 do 20 hodin, prosíme o včasný příjezd, za neodebrané jídlo nebudeme vracet peníze.
PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na www.biblickytyden.cz, bude spuštěno ve středu 27. března
v 17:00 hodin. Aby bylo možné přihlášku odeslat, musí být u všech zájemců vyplněny následující údaje: jméno
a příjmení, datum narození, adresa, požadované místo k ubytování a typ stravy – s masem nebo vegetariánská
(vždy pouze na celý týden. Toto se týká též ubytování – je možná rezervace pouze na celý týden, nebude již možné
krátit platbu o nevyčerpané dny pobytu).
Opět bude v přihlášce možnost zaškrtnout políčko „chci být dobrovolníkem“, a tím si buď vyzkoušet službu, kterou
byste mohli v budoucnu realizovat ve svém městě, část svého času věnovat lidem kolem sebe, nebo prostě pomoci
místnímu sboru být užitečným tam, kde působí. Zaškrtnutím políčka se hlásíte na středeční odpolední program dobrovolnickou činnost v domově důchodců v Hlinsku, nebo účast v programu vybrané sociální skupiny (věznice,
psychiatrie, hospic…). Organizátorem bude Jan Libotovský, u kterého můžete také získat bližší informace:
+420 731 119 257, libotovskyjan@seznam.cz.
Prosíme, abyste se do vybraných pokojů a chatek hlásili v tom počtu, jaký je u nich uveden. Očekáváme velký
zájem účastníků, proto v případě, že nevyužijete plnou kapacitu místnosti, budou neobsazená lůžka zaplněna
dalšími zájemci. Nechcete-li poskytnout volné lůžko dalším zájemcům, rezervujte si všechna lůžka v pokoji, cena
se vám však navýší i o neobsazená lůžka.
Upozorňujeme, že srub č. 5 a chatka č. 6 jsou vyhrazeny POUZE pro muže a POUZE pro ženy. Špatně přihlášeným
bude jejich rezervace bez náhrady zrušena.
Jsme limitováni kapacitou jídelny i hlavního stanu, proto maximální počet stravujících se účastníků může být 200,
pouze ubytovaných (bez stravy) může být o 40 navíc (převážně ve vlastních stanech). Místa k sezení v hlavním
stanu budou přednostně držena hostům ubytovaným v areálu.
Po ukončení registrace (22. dubna) zašleme na mail kontaktní osoby potvrzení s celkovou cenou, číslem účtu
a přiděleným var. symbolem. V případě nemoci nebo jiného vážného důvodu Vám bude platba za pobyt vrácena.
Děkujeme, že se budete modlit za to, aby Bůh požehnal přípravy Biblického týdne i jeho průběh. Věříme, že tento
týden bude pro každého účastníka zastavením i možností načerpání pro další každodenní realitu.
Za České sdružení

Vít Vurst
Kontakt/dotazy: Ingrid Škábová, M: 734 521 610, pozor, změna kontaktního mailu: ingrid@casd.cz.

