
Přihláška na kemp angličtiny pro rodiny i jednotlivce 

8.7. - 14.7. 2018 
Deštné v Orlických horách 

POŘÁDAJÍCÍ Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě – Lavina, spolu s týmem 
amerických přátel si Vás dovoluje pozvat na letní kemp angličtiny. 

 
PROGRAM:  
- dopoledne  - angličtina pro dospělé, mládež i školní děti (cca 20 vyučovacích hod.), mladší dle domluvy 
  - vyučovat bude asi 16 rodilých mluvčích z USA 
- odpoledne  - kreativní dílny, hry, možnost konverzace, výlet, koupání, volno … dle vl. výběru 

  - možnost širokého sportovního vyžití – volejbal, kopaná, st. tenis, běh, kolo (vlastní) ... 
- večery  - představení týmu USA, soutěže, zpěv, video, scénky, povídání na aktuální témata, atd. 

 
UBYTOVÁNÍ je zajištěno na Chatě Jedlová, 517 91 Deštné v Orlických horách. 
Chatu a okolí najdete na: http://www.chatajedlova.cz/ 
 
Případný pobyt zvířat musí být dopředu konzultován. 
 
CENA POBYTU obsahuje ubytování, plnou penzi, režijní náklady. Vyučování angličtiny je zdarma. 
 
Přihlášky a platba:   do 20. 5. 2018    od 21. 5. 2018  
Děti do 3 let ..........................  zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) 
Děti 3 – 9,99 let .....................  2 100 Kč    2 200 Kč 
Děti 10 – 14,99 let .................  2 500 Kč    2 600 Kč 
Ostatní od 15 let....................   3 200 Kč    3 400 Kč 
 
Je možné objednat jednotná kempová trika v ceně 250 Kč / ks (platba s přihláškou do 10.5.2018). 
 
Děti mladší 15-ti let se mohou zúčastnit pouze s dospělým doprovodem. 
 
Potřebné dokumenty: 

 pro dospělé osoby a osoby s vlastními dětmi: při nástupu odevzdejte Prohlášení o bezinfekčnosti. 
 pro dospělé osoby s dětmi, které nejsou v jejich vlastní péči: při nástupu odevzdejte Prohlášení 

zákonného zástupce a Souhlas zákonného zástupce s převzetím zodpovědnosti za dítě a 
Prohlášení o bezinfekčnosti za sebe. 

 pro věk 15-18 let (bez doprovodu dospělé osoby): při nástupu odevzdejte Prohlášení zákonného 
zástupce, kopii průkazu zdravotní pojišťovny a zdravotní a očkovací průkaz. Léky, které 
užívate, si vezměte s sebou a po příjezdu nahlaste zdravotníkovi kempu.  
 

Dokumenty jsou ke stažení na www.bjbvm.cz, datum podpisu musí odpovídat datu zahájení kempu. 
 

Kapacita je omezena. Pro pořadí přihlášek je rozhodující odevzdání přihlášky a datum zaplacení pobytu. 
Přihlášky a platba nejpozději do 15.6.2018. 
Storno poplatek za osobu 200 Kč (plus cena za vyrobená trika). 
 
ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ :  
Pobyt bude zahájen v neděli od 15.30 do 16.00 hodin registrací a ukončen v sobotu cca v 13.00 hodin. 
Stravování je zajištěno od nedělní večeře do sobotního oběda. 
 
PŘIHLÁŠKY je možné předat kontaktní osobě, poslat e-mailem nebo poštou. 
Peníze pošlete  na účet BJB: 2100209708/2010, var. symbol: 820, 
spec. symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR. 
 
Kontaktní osoba:  Romana Pilnáčková, Sv. Čecha 35, 565 01 Choceň 
    e-mail: romana.pilnackova@bjbvm.cz, tel. 731 555 936, 

info na: www.bjbvm.cz  



Přihláška na kemp angličtiny pro rodiny i jednotlivce 8.7. - 14.7.2018 

     Deštné v Orlických horách 
 
Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození....................................................... **) 

Bydliště:  ….............................................................................................................. Vel. trika: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL* 

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail ….................................................................. 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý- *A5 

       *(zakroužkujte nebo podtrhněte)            ** při platbě i více osob použijte specifický symbol tohoto účastníka                       

Cena pobytu:                                    Počet osob: Cena: Platba za objednaná 
trika (250 Kč/ks): 

Celkem: 

děti do 3 let           zdarma     

děti 3-9,99 let      2 100 Kč 
 (po 20.5.2018 => 2 200 Kč) 

    

děti 10-14,99 let  2 500 Kč 
 (po 20.5.2018 => 2 600 Kč) 

    

ost. nad 15 let       3 200 Kč 
 (po 20.5.2018 => 3 400 Kč) 

    

Součty:     

 

      ...................................................... 

     podpis účastníka 

Další účastníci: 

Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození............................................) 

Bydliště:  ….............................................................................................................. Vel. trika: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL* 

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail ….................................................................. 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý - *A5 

 
Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození............................................) 

Bydliště:  ….............................................................................................................. Vel. trika: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL* 

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail ….................................................................. 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý - *A5 

 
Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození............................................) 

Bydliště:  ….............................................................................................................. Vel. trika: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL* 

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail ….................................................................. 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý - *A5 

 
Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození............................................) 

Bydliště:  ….............................................................................................................. Vel. trika: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL* 

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail ….................................................................. 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý - *A5 

 
Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození............................................) 

Bydliště:  ….............................................................................................................. Vel. trika: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL* 

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail ….................................................................. 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý - *A5 


