Evangelizační kurz  28. července - 4. srpna 2007
Kurz se bude konat v celém areálu Tábora Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí.
Ubytování:
	V hlavní budově jsou k dispozici dvou a čtyřlůžkové pokoje (dvě válendy a jedna palanda), sociální zařízení je přímo v objektu. Tzv. velký tábor tvoří Souchatí (komplex 13 chatek spojených dohromady společným „zápražím“; každá chatka má patro, dole jsou dvě lůžka a v patře další dvě) a Sedmík (budova se společenskou místností, v patře jsou malé dvoulůžkové pokojíky především pro personál, pro rekreanty se využívají 4 pokoje). V malém táboře  se bydlí v chatkách buďto o čtyřech postelích nebo v chatkách o dvou místnostech a šesti lůžkách. Tento malý tábor je poněkud oddělen, v blízkosti rybníka. U obou táborů je sociální zařízení mimo tábor. Ceny jsou proto odstupňovány. 
	Vyberte si ubytování podle této nabídky a vyznačte jej v přihlášce. Budeme se snažit Vašim přáním vyhovět. V případě, že to nebude možné, budeme s Vámi konzultovat jiné řešení.
Dále pošleme také cestovní pokyny, jak se dostanete do tábora J.A.K. z Třebechovic.  

Přihlášky:
	Vyplňte prosím pečlivě přihlášky, posílejte do 18. května. V případě, že pošlete přihlášku elektronicky, odpovíme Vám, že jsme ji obdrželi. Začátkem června 2007 budeme přihlášeným účastníkům posílat proformafakturu, na které bude uvedeno číslo konta, variabilní symbol a částka, kterou je třeba zaplatit. V letošním roce již nebudeme rozesílat složenky. Peníze je možno odeslat převodem z účtu na účet, v hotovosti pak na kterékoli pobočce Komerční banky, případně poštovní poukázkou. Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je nutný pro její identifikaci. Platbu je třeba složit na účet do pátku 29. června 2007. 
Využijte možnosti obrátit se na svého zaměstnavatele či odborový svaz s žádostí o poskytnutí příspěvku na pobyt. Pokud chcete, abychom Vám vystavili proformafakturu pro zaměstnavatele, sdělte nám: jméno a příjmení, adresu bydliště, rodné číslo, fakturační adresu, částku, kterou zaměstnavatel uhradí, případně formulaci, kterou zaměstnavatel požaduje. Podklady k fakturaci zašlete písemně spolu s přihláškou. Bude-li to Váš zaměstnavatel požadovat, vystavíme po zaplacení vyúčtovací daňový doklad. 

Cena pobytů:











Velký tábor


  Hlavní budova
 
 



4 lůžkové chaty
















Malý tábor








4 a 6 lůžkové chaty

4lůžkové

2lůžkové
děti do 3 let 


zdarma


zdarma

zdarma









3-10 let
balíček služeb

1 391,00 Kč


1 867,00 Kč

2 217,00 Kč

režie

280,00 Kč


280,00 Kč

280,00 Kč

Celkem

1 671,00 Kč


2 147,00 Kč

2 497,00 Kč









10-18 let
balíček služeb

1 628,00 Kč


2 104,00 Kč

2 454,00 Kč

režie

280,00 Kč


280,00 Kč

280,00 Kč

Celkem

1 908,00 Kč


2 384,00 Kč

2 734,00 Kč









Dospělý
balíček služeb

1 803,00 Kč


2 104,00 Kč

2 454,00 Kč

režie

280,00 Kč


280,00 Kč

280,00 Kč

Celkem

2083,00 Kč


2 384,00 Kč

2 734,00 Kč

Balíček služeb zahrnuje ubytování a stravování a je nedělitelný. Poplatek za režii (280,-Kč), ze kterého je hrazen pobyt a cestovné vedoucím, přednášejícím a lékaři, je započítán do celkové ceny pobytu, je jednorázový a v případě neúčasti či předčasného ukončení pobytu se nevrací. Výlohy spojené s výlety si hradí účastníci sami. Účastníky nepojišťujeme.

