DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
SBORŮ AC 2021

(NE)BEZPEČNÉ POZVÁNÍ
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším. (Mt 11,28-29)

Hotel Dlouhé Stráně - Kouty nad Desnou
14. 7. - 18. 7. 2021

Základní zásady pro
přihlašování na
soustředění
Přihlašovací formulář naleznete na
internetových stránkách www.acregistrace.cz. Tyto stránky rovněž obsahují
návod, jak správně postupovat při vyplňování formuláře a budou zde i případné upřesňující informace o pobytu.
PROSÍM NEPŘEHLÉDNĚTE: Při přihlášení do 31. 5. 2021 se neplatí žádný poplatek. Od 1. do 28. 6. 2018 činí poplatek na dospělou osobu 200 Kč.
Po odeslání formuláře je nutné zaplatit zálohu 500,- Kč za každou dospělou
osobu. Informace o platbě vám příjdou
na vámi uvedený e-mail.
Oficiální uzávěrka přihlášek a termín
pro složení zálohy je do 28. 6. 2021. Přihlášení po tomto datu již nebude možné elektronicky, ale pouze ve výjimečných případech, po osobní domluvě
s organizátory, a bude účtován poplatek 250 Kč.
Vašim požadavkům na ubytování se budeme snažit vyhovět, ale nikdy není možné splnit všechny.
V takových případech vás budeme kontaktovat. Do poznámky v přihlášce prosím uveďte i případné pohybové nebo
stravovací omezení.
Pokud by někdo zrušil svou přihlášku bez vážného důvodu (např. závažná změna zdravotního stavu), bude
mu vrácena záloha snížená o storno
poplatek. Storno poplatek bude činit
200,- Kč na osobu při zrušení do konce května a 300,- Kč po konci května.
V případě jejího zrušení po 20. červnu
je možno vrátit část zálohy pouze v mimořádných případech.
Pokud byste s sebou rádi vzali i někoho z vašich blízkých příbuzných nebo
známých, je to možné. Je však třeba,
aby respektovali křesťanský charakter
soustředění.

Příjezd a odjezd
Registrace bude probíhat ve středu
14. 7. od 15. hod. Ubytovávat v pokojích rekreačního střediska je normálně
možné až od 14. hod. a opustit ubytovací prostory (v neděli 18. 7.) je třeba
do 10. hod. Vše záleží také na obsazení
střediska hosty před námi i po nás. To
však v době vydání tohoto informačního letáku ještě není známo, a proto tyto
informace mohou být případně upřesněny až později.
Pokud jde o vlakové spojení, je třeba, abyste si ve sborech sami vyhledali
vhodné spoje. Vlaková stanice je umístěna přímo pod střediskem.
Pro ty, kdo pojedou vlastním autem
je zde stručný popis trasy: Přijedete do
Šumperka a z něj pak směrem na Jeseník přes Velké Losiny a Loučnou nad
Desnou. Zhruba 20 km od Šumperka
přijedete do městečka Kouty nad Desnou. Tam na úrovni vlakové stanice zabočíte doleva serpentinami do kopce již
přímo k budovám hotelu.

Ubytování
a stravování
Pokud jde o ubytování, druhy pokojů, které máme k dispozici, jsou patrné
z tabulky ceníku ubytování. Stravování
bude probíhat tak, že budeme obslouženi u stolů.
Každý přihlášený účastník bere na vědomí, že pro zdárný průběh společného
soustředění je nutno respektovat a dodržovat jeho řád.

Program
je závazný pro účastníky
ze všech sborů:
7:25 - 7:55 Modlitby
8:00 - 9:00 Snídaně
9:30 - 11:30 Skupinky + skupinky
dětí a mládeže
12:00 - 13:30 Oběd
13:15 - 18:10 Modlitby (po hodině) +
modlitby dětí
18:00 - 19:00 Večeře
19:00 - 19:30 Chvály
19:30 - 21:30 Hlavní shromáždění
(Na hlavních shromážděních bude
sloužit biskup AC Martin Moldan,
Pavel Bubík, Radek Smetana a Lumír
Folvarčný.)

Ceník stravy
a ubytování
Objednané
jídlo
Snídaně
Oběd
Večeře
Příplatek za
bezlepkovou
dietu na
osobu/den

Cena jednotlivých jídel
Dítě do
Dospělý
12 let
130,- Kč
80,- Kč
180,- Kč
130,- Kč
190,- Kč
110,- Kč

Druh ubytování

Snídaně 30,- Kč,
Oběd 15,- Kč,
Večeře 15,- Kč

Dospělý

Dítě

(jedna
noc)

(jedna
noc)

Horní budova
nový pokoj se

350,- Kč 250,- Kč

sprchou a WC
Horní budova
pokoj se sprchou

320,- Kč 230,- Kč

a WC

Ceny za pobyt
a stravu

Horní budova
pokoj se sprchou
a bez WC

290,- Kč 220,- Kč

Děti do čtyř let (včetně) bez nároku na lůžko mají pobyt zdarma. Cenová kategorie dětí se týká dětí ve věku
5 - 11 let (včetně). Ceny pro dospělé
platí pro všechny starší 12ti let. Věková kategorie každého hosta bude určena jeho věkem v den nástupu do hotelu.
Součástí tohoto letáčku je i ceník ubytování a stravy pro naše soustředění.
Pokud se podíváte na běžný ceník pro
ubytování v hotelu, zjistíte, že máme
velké slevy.

Hlavní budova

450,- Kč 250,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj

300,- Kč

-

Dítě do 4 let (včetně)/ zapůjčení dětské
postýlky

-

150,- Kč

• Děti do 4 let (včetně) bez lůžka
zdarma.
• Veškeré detailní inrofmace naleznete
na stránkách www.acregistrace.cz.

