
 

 

Cesty apoštola Pavla 

Pojeď s námi strávit jarní prázdniny do Hlinska.  

 
Co Tě čeká:  
- biblické příběhy, svědectví a zamyšlení 
- zajímavá přednáška pro 7-9. třídu 
- hry venku i vevnitř, legrace, dobré jídlo a pití 
- bazén, sjezdovka 
 
 
Odjezd: pátek 1. března v 18. hodin od sboru (sraz je v 17.45 hodin)  
- kdo musí mít podsedák, tak s sebou  
Návrat: středa 6. března kolem 15. hodiny 
 
Cena: 850,- Kč (80,-Kč noc/den + 80,- Kč jídlo/den + 50,- Kč drobné vydání)  
Sleva: pro členy DU 50,- Kč, druhý sourozenec 50,- Kč 
V případě potřeby je po domluvě možno platbu rozložit na splátky. Platbu je možno uhradit v hotovosti, nebo 
převodem z účtu. Číslo účtu je 2100953676/2010 do poznámek uveďte jméno účastníka.  
 
Co s sebou: 
- mapu Cesty apoštola Pavla – kdo si vyplnil 
- oblečení na ven (půjdeme do města) 
- oblečení dovnitř (tepláky či lehké kalhoty, trička, mikina, spodní prádlo dle potřeby + osobní hygiena) 
- PŘEZUVKY + PLAVKY (věci do bazénu) 
- spacák + karimatka + polštářek a baterku (spí se na zemi) 
- bible pokud ji doma máte, drobné kapesné + peníze na pernamentku http://www.hlinecko.cz/ski/cenik/ 
 
KOPIE KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 
 
PŘIHLÁSIT SE MŮŽEŠ NEJPOZDĚJI DO 22. ÚNORA, osobně u Aleše nebo na mobil: 606 954 368 nebo mail: 
aales.novak@tiscali.cz 
 
Jedno dopoledne bychom chtěli využít sjezdovky v Hlinsku, PROSÍM, kdo by měl zájem o sjezdovku, zatrhněte 
v přihlášce. Podle přihlášených bychom dál sestavovali program a přepravu lyží a dohledu na sjezdovce. 
 
PROSÍM PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ VČAS – pozdní přihlášení nám komplikuje organizaci (ohledně odvozu, atd.)  
 
 
-----------------------------------------------------odstřihněte---------------------------------------------------- 
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYT LAVINY  
 
Jméno a příjmení: 
 
Telefonní kontakt na zákonného zástupce:  
 
Podpis zákonného zástupce:                                                                 SJEZDOVKA: (ANO – NE) 
 
Mohu pomoc s odvozem dětí: pátek (ANO – NE)      středa (ANO – NE) 
 
POZNÁMKY (zejména týkající se zdravotního stavu a pravidelně užívání léků) 
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