
POZVÁNKA NA CARDIFF 2012: 
Children’s Holiday Bible Club v UK v Cardiffu (12.- 23.4.2012) 

 
 
Další cesta do Cardiffu a s ní i možnost pro Vás zúčastnit se 
úžasné práce mezi dětmi je znovu před námi a i tentokrát 
hledáme dobrovolníky, kteří s námi pojedou. Na účasti našeho 
týmu velmi záleží, proto hledáme pouze zodpovědné 
spolupracovníky. Účast těch, kteří v Cardiffu již byli, je vítána. 
 
Stru čné info: 
Thornhill Church (sbor v Cardiffu, viz: www.thornhillchurch.co.uk) 
organizuje jedenkrát až dvakrát ročně Children’s Holiday Bible 
Club (HBC) pro cca 150 dětí a my máme možnost zde pomoci s 
programem a organizací a zároveň načerpat nové zkušenosti pro 
službu v naší zemi. 
 
Co by m ěl spl ňovat ú častník HBC?   Co m ůžete čekat? 
– věk minimálně 16 let     – nové zkušenosti a nápady při práci s dětmi 
– dobrý vztah k dětem     – spoustu zábavy kolem (sport, hry, výlety ...) 
– alespoň základy angličtiny     – procvičení angličtiny 
– ochota použít zkušenosti z HBC ve svém   – setkání s novými lidmi 
    městě a sboru za podpory Scripture Union ČR 
 
 
Plán akce:    (program je pouze předběžný a jeho konečná podoba bude záležet mimo jiné na zájmu účastníků) 
 

Čtvrtek: 12.4.*:  Odlet z Prahy do Bristolu, odvoz do Cardiffu, ubytování v rodinách 
Pátek 13.4.: Den vyhrazený pro team, seznámení se, orientace v místě … 
Sobota 14.4.:  Výlet do Cardiffu. Účast na klubu místní mládeže (sport, DVD ...) 
Neděle 15.4.:  Účast na shromáždění v Cardiffu, seznámení s dětmi z nedělní školy,  

společný sborový oběd, příprava místa konání HBC 
Pondělí 16.4.:  Příprava místa a aktivit HBC 
Úterý – Pátek:  Holiday Bible Club + další aktivity (zábava, sport, hry, výlety...) 
Sobota 21.4.:  Výlet do přírody Walesu 
Neděle 22.4.:  Účast na shromáždění spolu s dětmi z HBC a jejich rodiči + společný oběd. 
Pondělí 23.4.*:  Přílet do Prahy 
 
* Počítejte s tím, že odlet může být také v pátek nebo v sobotu a přílet v neděli – vše záleží na cenách letenek! 

 
CENA se odvíjí od ceny letenky (čím dříve se přihlásíte, tím je levější). Snažíme 
se, aby se konečná cena pohybovala do 5.500,- Kč, přesto raději počítejte se 
stropem 6.500,- Kč (cena letenky i kurz mezi Korunou a Librou se mění každý 
den). 
 
 

PŘIHLÁŠKY zasílejte v excelovské tabulce emailem na office@su-czech.org 
a podepsanou smlouvu poštou na adresu Scripture Union ČR, Římská 43, 
120 00 Praha 2 . Smlouva je nedílnou součástí přihlášky. Pro telefonickou 
domluvu nebo informace volejte na 723 346 635/222 5 15 663. 
 

Za Scripture Union ČR 
                                                      Ester Kaštánková, Office Manager 
 
 

Akci vřele doporučují: Martin Hejl a Brian Sedgwick      



 
 

SMLOUVA PRO ÚČASTNÍKY AKCE CARDIFF 2012: 
Children’s Holiday Bible Club v UK v Cardiffu (12.- 23.2012) 

 
 
 

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
, 
 
 
 
 

Datum narození: _________________________________________________________________________________________________ Věk: _______________________________ 

 
 
 
 
 

Adresa: ____________________________________________________________________________________________________________________ PSČ: _____________________________ 

 
 
 
 
 

 
Svým podpisem dobrovolně vstupuji do služby na Children’s Holiday Bible Club v UK v 
Cardiffu ve výše uvedeném termínu jako pomocný vedoucí. 
 
Jsem si vědom(a) zodpovědnosti za účastníky prázdninového klubu, kteří mi budou svěřeni. 
Chci sloužit Bohu a s Boží pomocí dětem. Chci přispět k tomu, že ostatní budou vedeni na 
cestu s Kristem. Chci být svým životem dobrým příkladem a ukazovat na slávu a moc 
našeho živého Boha. 
 
Proto se zavazuji, že se v této době budu aktivně účastnit přípravy i programu 
prázdninového klubu, budu pomáhat ostatním vedoucím, budu dobře nakládat s časem, 
nebudu pít alkoholické nápoje, nebudu kouřit cigarety nebo užívat jiné omamné a 
psychotropní látky, nebudu mluvit vulgárně. Budu dbát na dostatečný spánek. Budu také 
dodržovat podrobnější pokyny pro svou službu. 
 
 
 
Podpis (souhlasím s výše uvedeným): _________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů (u mladších než 18 let): __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato smlouva je nedílnou sou částí p řihlášky. Zašlete ji poštou na adresu: 
Scripture Union ČR, Římská 43, 120 00 Praha 2.  
                                  
 



 
 

PŘIHLÁŠKA CARDIFF 2012: 

Children’s Holiday Bible Club v UK v Cardiffu (12.- 23.4.2012) 

  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:    

DATUM NAROZENÍ:   

VĚK:   

SPECIFICKÝ SYMBOL:                                                  
(4DDMMRR = 4 DEN MĚSÍC ROK) 4 

ADRESA, PSČ:    

TELEFON:   

MOBIL:   

E-MAIL:    

ŠKOLA NEBO ZAM ĚSTNÁNÍ:    

KŘESŤANSKÝ SBOR:    

ÚROVEŇ ANGLIČTINY:    

OSOBNÍ ZÁJMY A DOVEDNOSTI:   

ZKUŠENOSTI PŘI PRÁCI S DĚTMI:   

  

Přihlášku zašlete na adresu office@su-czech.org 

Nezapomeňte vyplnit také smlouvu, která je nedílnou sou části p řihlášky! 
 


