
Студентски конгрес AMiCUS 2014 - Lisbon 
Формуляр за записване на участници от 

Интер-Европейската дивизия  
Попълнете необходимата информация. Сейства: Всеки участник попълва един формуляр за записване. 
Блежка 1: Може да изпринтите файла и да го изпратите на съответния адрес на Съюза (вижте списъка на уебстраницата 

на AMiCUS) или на имейл на Младежкия отдел към вашия съюз. 
Бежка 2:    Моля ясно посочете вашата AMiCUS формула по-долу (All Inclusive/ Конгрес+храна/ Само конгре) 
Бележка 3: Проверете изискванията за виза.
Бежка 4:     Уверете се, че имате валидна застраховка за пътуване.

Име:  ....................................................................... Фамилия:  .............................................................
Адрес: ..................................................................................................................................................
Град & код ............................................................ Държава:  ................................................................
Мобилен тел: ............................................................ Email: .............................................................
Рождена дата/месец/година: ................................... Националност:  ...........................................................
Смейство:  Име на съпруга .........................................

    Нямам нужда от превод    Имам нужда от превод на................................

Моята AMiCUS Application формула: 

    Когрес  формула 1 “All Inclusive” / Цена  €150.-

    Когрес  формула 2 “Конгрес+храна” / Цена  €80.-

    Когрес  формула 3 “Само конгрес” / Цена  €40.-
За повече детайли вижте: www.amicus-eud.org

Xрана алергии/непоносимости:
[Когрес: Menu е вегетарианец]

TПревод:  (Езикът, на който ще се говори е английски)

Съюз/конференция:  ...........................................

Дата:  .................................... Пдпис: (ако е възможно) ....................................................................

    Съгласен съм да подкрепям всички дейности и да зачитам философията на ЦАСД по време
       на участието ми в Международния студентски конгрес AMiCUS в Лисабон (Португалия). 

Предпочитания за семинрна работа: 
Конгресът ви дава възможност да присъствате на различни семинари. За да планираме графика 
на семинарите, моля изберете ТРИ, на които предпочитате да присъствате:

   William Cork: Working with Those of Other Beliefs / Работа с хора от друго изповедание

   Valérie Dufour: Creation and Health / Сътворение и здраве

   James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation / Към една отговорна теория за сътворението

      Derek Morris: Transformed by God‘s Word / Преобразени чрез Божието слово

   Timothy Standish:  Design in the Fossil Record / Дизайнът в записа на фосилите

   Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism / Дизайнът в записа на фосилите

Застраховка за пътуване:  Тази секция ТРЯБВА да бъде попълнена *:
   Иам застраховка за пътуване                   Ще уредя застраховката си за пътуване
* Всеки учестник трябва да се погрижи за своята застраховка. Поверете условията за застраховка за пътуване в чужбина

във вашата страна

Да се изпрати на: Вашия Младежки отдел към Съюза на ЦАСД на пощенски 

или електронен адрес  (виж www.amicus-eud.org/registration)

Обърнете внимание: Първите записани ще са с предимство: Запиши се възможно най-скоро!
Местата са ограничени! Не по-късно от: Петък, 25 юли, 2014
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