
srdečně zveme na
Velikonoční konferenci Křesťanských sborů 

 
 

v pátek a v  sobotu 30. – 31. 3. 2018

na příkladu života Jákoba
CO ZASEJEŠ,

Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat.
Co člověk zaseje, to také sklidí.        

Galatským 6,7

Od 19:00 mládežnický Tmelos Open 18 - KřSb Český Těšín, Slezská 874

Od 10:00 Konference - kulturní dům Trisia. Třinec, náměstí Svobody 526 
10:00 - 12:00 biblické vyučování
14:00 - 14:40  interaktivní semináře, první část
14:50 - 15:30 interaktivní semináře, druhá část
16:00 - 17:00 Památka Páně
18:30 - 20:00 večer písní a chval

Pá

So

TO SKLIDÍŠ

V čase konference (kromě večera) je pro děti do 14 let připravený program.

V neděli 1. 4. 2018 můžete navštívit sbory Moravskoslezského regionu.

Přihlášení na konferenci je možné pouze elektronicky na adrese vk2018.krsct.cz na záložce „Přihlášení“. Na této stránce je připraven 
registrační formulář pro jednotlivce, rodiny, členy sborů.
Využijte slevy při včasné registraci! 
Čtěte pečlivě Podrobné informace na druhé straně!

Pomozte prosím ve sborech i individuálně těm, kteří nemají možnost se sami elektronicky přihlásit a provést bankovní transakci.

Těšíme se na setkání s Vámi u Božího slova.

Za přípravný tým konference: 
Pavel Boháč, Rostislav Zabystrzan, Meinolf Mellwig, Jan Vopalecký, Jaromír Andrýsek, Petr Húšť 

Český Těšín,  únor  2018
Pozn. Přihlášení uživatelé budou formou e-mailu automaticky informováni o stavu registrace a možnostech platby.

http://vk2018.krsct.cz


Podrobné informace

První kolo registrace probíhá od: 4. 2. 2018 - do 12. 3. 2018.

Základní ceny:

Konferenční poplatek   nad 15 let 300,-Kč
     6 - 15 let  150,-Kč
     do 5 let  zdarma

Ubytování Hotel STEELHOUSE včetně snídaně nad 12 let 650,-Kč
     2 - 12 let  300,-Kč
     do 2 let  zdarma

Ubytování Penzion v Ropici včetně snídaně nad 12 let 400,-Kč 
     2 - 12 let  250,-Kč
     do 2 let  zdarma

Levnější varianta „určeno pro mládežníky“ - spacák, karimatka - bez snídaně - 100,-Kč

Oběd 120,-Kč
Večeře 100,-Kč

Druhé kolo registrace probíhá od 13. 3. 2018 - do 28. 3. 2018
Ceny + 10% ze základní ceny.

Od 29. 3. 2018 se bude možno registrovat až na místě
Ceny + 20% ze základní ceny.

Storno poplatky:
Odhlášení do 28. 3. 2018 vrací se 70%!
Odhlášení od 29. 3. 2018 nevrací se nic!
Storno poplatky budou vráceny po vyúčtování konference.

VAŠE PŘIHLÁŠENÍ  bude platné až po zaplacení vypočtené ceny v Přihlašovacím formuláři, kde najdete také číslo 
účtu pro elektronickou platbu. 

Parkovné u hotelu Steelhouse si na recepci vyřizuje každý sám.

Semináře budou mít dva bloky – z každého si vyberte jen jeden.

Stravenky budou k dispozici na místě. 

Informační email k registracím: registrace.krsct.cz@gmail.com

Kontaktní telefon a e-mail:  Horňáková Jana, +420 775 576 464, jana.s@centrum.cz
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