
17. - 24. července 2021

Libeňští evangelíci pořádají pro své členy i přátele rodinnou dovolenou pro
všechny generace. Pojeďte s námi:-) 

 

Tábor J. A. Komenského

Běleč nad Orlicí

BĚLEČ 
2021



Biblický program
Ranní pobožnosti, modlitby, nedělní bohoslužby ...

BĚLEČSKÁ KLASIKA :-)

Prázdninová zábava
Pěší či cyklistické výlety, koupání, rukodílny, soutěže,

večerníčky, hry pro školní děti, večerní diskuse pro dospělé

Ubytování a ceny
Ubytováni můžeme být ve vlastních stanech, pětilůžkových

chatkách velkého tábora nebo ve čtyřlůžkových či
dvoulůžkových pokojích hlavní budovy a Hessovy chaty. 

NEJMENŠÍ DĚTI, KDEKOLIV
do 2 let
2 - 4 roky

        0 Kč
    750 Kč

POKOJE BEZ VLASTNÍHO HYG. ZAŘÍZ.
od 4 do 6 let
od 6 do 12 let
nad 12 let a studenti
dospělí

2 800 Kč
3 200 Kč
3 850 Kč
4 050 Kč

POKOJE S VLASTNÍM HYG. ZAŘÍZ.
od 4 do 6 let
od 6 do 12 let
nad 12 let a studenti
dospělí

2 950 Kč
3 500 Kč
3 900 Kč
4 700 Kč

SOUCHATÍ
od 4 do 6 let
od 6 do 12 let
nad 12 let a studenti
dospělí

2 350 Kč
2 850 Kč
3 250 Kč
3 500 Kč

Ceny jsou uvedeny za osobu a týden včetně plné penze (snídaně, oběd, svačinka, večeře), 
 režijních a organizačních nákladů na společný pobyt, ale bez případného pojištění,

nákladů na rukodílny či vstupného na výletech. Věk dětí se počítá k 17.7.2021.



W: libenstievangelici.cz

FB: libenstievangelici

E: liben@evangnet.cz

M: 777 823 540

Po následném potvrzení prosíme o zaplacení zálohy 500 Kč 
za každou osobu, a to nejlépe na účet 27-2244020277/0100

(do zprávy pro příjemce prosíme uveďte BELEC 2021 – Jmeno).
Zálohu lze zaplatit i v hotovosti ve farní kanceláři. 

Po zaplacení obdržíte podrobnější informace. 
 

Sborová dovolená se bude konat pouze v případě, že to budou
dovolovat aktuální epidemiologická opatření. V případě zrušení akce

bude záloha vrácena v maximální míře, po případném odečtení
částky, kterou již Tábor J. A. Komenského použil na přípravu pobytu.  

 
Těšíme se na společný týden! :-)

do vyčerpání kapacity

Přihlaste se prostřednictvím
webového formuláře kliknutím zde.

PŘIHLÁŠKY

Případně osobně, telefonicky 
či emailem u Romana Mazura, 

tel.  777 823 540, roman.mazur@outlook.cz.

https://libenstievangelici.cz/
https://www.facebook.com/libenstievangelici/
http://evangnet.cz/
https://forms.gle/TYmtE8mVSJyZ7zrb7

