Evangelizační kurz  13.- 20.srpna 2011
Kurz se bude konat v celém areálu Tábora Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí.
Ubytování:
	V Hlavní budově jsou k dispozici 4x dvoulůžkové  a 11 čtyřlůžkových pokojů (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. Vše o táboře najdete na http://www.taborbelec.cz/

Přihlášky:
	Pečlivě vyplněné přihlášky posílejte, prosím, do 15. května. V případě, že pošlete přihlášku elektronicky, odpovíme Vám, že jsme ji obdrželi. Začátkem června 2011 budeme přihlášeným účastníkům posílat potvrzení o přijetí a podklady pro platbu. Do té doby peníze neposílejte.
Dále pošleme podrobnosti k programu a také cestovní pokyny, jak se dostanete do tábora J.A.K. z Třebechovic. 

Využijte možnosti obrátit se na svého zaměstnavatele či odborový svaz s žádostí o poskytnutí příspěvku na pobyt. Pokud chcete, abychom Vám vystavili fakturu 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. 


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









3-12 let
Celkem

2243,00 Kč


2775,00 Kč

3195,00 Kč









12-18 let
Celkem

2506,00 Kč


3038,00 Kč

3458,00 Kč









Dospělý
Celkem

2730,00 Kč


3038,00 Kč

3458,00 Kč









Ceny ubytování na 1 noc se jednotně zvyšují o +40,- Kč

Balíček služeb zahrnuje ubytování a stravování a je nedělitelný. Poplatek za režii (500,- 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. V případě neúčasti z důvodů náhlé nemoci a po poslání dokladu peníze vrátíme.
Českobratrská církev evangelická, Ústřední církevní kancelář, Oddělení výchovy a vzdělávání
Jungmannova 9, pošt.př. 466, 111 21 Praha 1 tel. 224 999 234, fax 224 999 219, vychova@e-cirkev.cz, www.e-cirkev.cz

