Praha, 15. dubna 2016
Milé sestry, milí bratři a přátelé,
zveme Vás na Biblický týden Českého sdružení, který proběhne od 24. do 31. července 2016 v konferenčním
centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hlavním hostem a řečníkem bude dr. LAURENCE TURNER,
vedoucí katedry Starého zákona na britské Newbold College. Téma zní: „Polemika s Bohem“.
Z letošního BT bude průběžně pořizován zvukový záznam, který bude ke stažení na www.biblickytyden.cz.
Stejně jako v minulých ročnících budou přednášky probíhat vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne bude
možno prožít různým způsobem – na výletu, workshopech, sportovních aktivitách a nově i při dobrovolnické
činnosti. V době dopoledních přednášek a večerního programu bude pro děti ve věku 4–15 let zajištěn program.
UBYTOVÁNÍ Popis

Cena os./noc

Cena
os./pobyt

500,-

3500,-

420 – 470,-

2940 – 3290,-

Roubenka
Donaldson
Hotel

3 pokoje, vždy 2 lůžka + možnost přistýlky, dole 1 pokoj s vl. soc. zařízením,
nahoře společné WC a sprcha pro 2 pokoje – POUZE PRO DOSPĚLÉ od 18 let
apartmány

Hotel

3lůžkové pokoje (přístup do společné kuchyňky, toalety a sprchy na chodbě)

350,-

2450,-

3 a 4lůžkové pokoje (toalety a sprchy na chodbě)
4lůžkové chatky (bez paland, 2 lůžka dole, 2 lůžka nahoře – přístup po schůdkách,
elektřina – možno přivézt si varnou konvici, toalety a sprchy v nedaleké budově)
dva 8lůžkové sruby s palandami (toalety v nedaleké budově):
srub č. 5: 2 samostatné místnosti – každá se 4 lůžky (i palandy)
srub č. 6: 1 místnost: 8 lůžek (i palandy)
vlastní stan

350,-

2450,-

200,-

1400,-

200,-

1400,-

135,-

945,-

Ubytovna
Chatka
Sruby
Stany

STRAVA: Cena: 260,- Kč/den, tj. 1.560,- Kč za pobyt. Prvním zajištěným jídlem bude snídaně v pondělí 25. 7.
(nedělní večeře z vlastních zdrojů), posledním jídlem bude snídaně v neděli 31. 7. 2016.
SLEVA: Děti do tří let bez nároku na postel a stravu mají pobyt zdarma. Děti ve věku 3–15 let a studenti
(SŠ, VŠ do 26 let) mají slevu 25 % z celkové částky (nezapomeňte uvést v elektronické přihlášce).
PŘIHLÁŠKY:
Pouze elektronickou cestou na www.biblickytyden.cz, a to ve středu, 4. května, od 17:00 hodin. Aby bylo možné
přihlášku odeslat, musí být u všech zájemců kompletně vyplněny následující údaje: jméno a příjmení, datum
narození, adresa (včetně PSČ), požadované místo k ubytování a typ stravy – s masem nebo vegetariánská (vždy
pouze plná penze a na celý týden. Toto se týká též ubytování – je možná rezervace pouze na celý týden, nebude
již možné krátit platbu o nevyčerpané dny pobytu). Uvítáme e-mail u kontaktní osoby → pružnější komunikace.
Oproti minulým ročníkům bude v přihlášce ještě možnost zašrtnout políčko „chci být dobrovolníkem“,
a tím si buď ozkoušet službu, kterou byste mohli v budoucnu realizovat ve svém městě, část svého času věnovat
lidem kolem nás, nebo prostě pomoci místnímu sboru být užitečným tam, kde působí. Zaškrtnutím políčka
se závazně hlásíte na tento středeční odpolední program, kdy bude možné si vyzkoušet dobrovolnickou činnost
v sociálním zařízení, nebo se zúčastnit výstavy zdraví pro veřejnost ve městě Skuteč. To vše bude ve spolupráci
se sborem v Luži. Na organizaci se podílí Jitka Chánová a Jan Libotovský, u kterého můžete 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. V případě,
že nevyužijete plnou kapacitu místnosti, budou neobsazená lůžka zaplněna dalšími zájemci. Respektujte též
vyhrazené sruby pouze pro ženy a pouze pro muže.
Po ukončení registrace (23. května 2016) zašleme na adresu kontaktní osoby potvrzení s celkovou cenou,
číslem účtu a přiděleným variabilním symbolem.
V případě onemocnění nebo jiného vážného důvodu bude platba za pobyt vrácena.
Děkujeme, že se budete modlit za to, aby Bůh požehnal přípravy Biblického týdne i jeho průběh.
Za České sdružení
Vít Vurst
Kontakt/dotazy: Ingrid Zatroch, ČS, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5, M: 734 521 610, E: ingrid@pathfinder.cz

