
                     

Přihláška na sborový pobyt 

Termín: 4. - 7. 7. 2018 

Místo: Středisko Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem http://www.sola.cz/ 

Cenové varianty:  

• 1850,- Kč dospělý 

Ubytování + plná penze – zvýhodněná cena při úhradě do 16. 5. 2018 

• 2000,- Kč dospělý  

Ubytování + plná penze – cena při pozdější úhradě 

 

• 1550,- Kč dítě  

Ubytování (vlastní postel) + plná penze (dětské porce) – zvýhodněná cena při úhradě do 16. 5. 2018 

• 1700,- Kč dítě 

Ubytování (vlastní postel) + plná penze (dětské porce) – cena při pozdější úhradě 

• 600,- Kč dítě 

Ubytování bez nároku na postel + plná penze (dětské porce) 

50,- Kč / den – vypůjčení postýlky 

 

 

 

*************************** Vyplňte, prosím, jednou za osobu *************************** 

Jméno: _________________________ Příjmení: _________________________ 

Adresa: __________________________________________________________ 

Telefon: _________________________ Email: ___________________________ 

Cenová varianta: ☐1850,- Kč / ☐ 2000,- Kč / ☐ 1550,- Kč / ☐ 1700,- Kč / ☐ 600,- Kč 

☐ Hotově v kanceláři sboru / ☐ Převodem 0725454093/0800 (Reference: „Pobyt“ a Vaše příjmení) 

Chci zapůjčit postýlku: Ano x Ne 

Mohu nabídnout odvoz na místo: Ano, míst: ___ x Ne 

Rád/a se zapojím do přípravy programu: Ano (ozveme se Vám s možnostmi) x Ne 

Stravovací dieta? _______________________________ 

Mohu a chci navíc přispět částkou: ☐ 200,- Kč / ☐ 500,- Kč / ☐ 1000,- Kč / ☐ _______________ 

Rozhodli jsme se letos reálný náklad na pobyt zlevnit, aby byl obecně dostupnější. Věříme, že jsou mezi námi 

takoví, kteří cítí povolání k radostné službě darem a mají možnost finančně celou věc podpořit a posloužit tak 

všem ostatním. Nebojme se, prosím, o financích a radosti z dávání mluvit otevřeně. Kromě této a dalších proseb 

o dary s Vámi budeme rádi v kontaktu také v případě, když by se cokoliv zdálo naopak nad Vaše možnosti.  

********************************************************************************** 

Srdečně zve farní sbor SCEAV; Husovo náměstí 1188/4, 70200 Ostrava;  

(+420) 596 126 625 - kancelář; (+420) 732 590 087 – Alena Szlauerová 

Velké poslání 

http://www.sola.cz/


Stránka pro další osoby (stejné údaje znovu nevyplňujte) 
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