
AMiCUS 2014 - Lisabon Application 
Přihláška – účastníci EUD

PProsím, vyplň všechny požadované informace. Manželské páry: každý vyplní svou přihlášku
Poznámka 1: Tuto přihlášku můžeš vytisknout a poslat poštou na příslušnou unii. 
Poznámka 2: Prosím, srozumitelně vyplň formu přihlášky AMiCUS (all inclusive - vše zahrnující /včetně stravy/pouze kongres). 
Poznámka 3: Prosím, ověř si případnou vízovou povinnost.
Poznámka 4: Ujisti se, že máš platné cestovní pojištění.

Jméno: ..................................................... Příjmení: ......................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................
PSČ a Město: ......................................................... Stát: ...............................................................
Mobilní tel.: ......................................................... Email: ............................................................
Datum narození den/měsíc/rok: ........................................ Národnost: ..............................................

    Nepotřebuji překlad    Potřebuji překlad do..................................

Moje forma přihlášky AMiCUS: 

    Kongres forma 1  

    Kongres forma 2  

"All inclusive" / cena € 150. 

"Včetně stravy" / cena € 80.

    Kongres forma 3  "Pouze kongres" / cena € 40.
Pro více podrobností podívej se na web www.amicus-eud.org

Požadavek na zvláštní dietu:
[Strava na kongresu je vegetariánská, jiné požadavky uveď zde]

Překlad: (Poznámka: Kongres bude probíhat v anglickém jazyce)

Pár: Jméno manžela/manželky ..........................................  Unie:.....................................................

Datum:  ....................................Podpis (pokud je možno) ......................................................................

   Souhlasím s tím, že budu podporovat veškeré aktivity a respektovat filozofii Církve adventistů 
      sedmého dne během účasti na mezinárodní kongresu AMiCUS v Lisabonu v Portugalsku. 

Preference seminářů: 
Na kongresu se můžeš zúčastnit různých seminářů. Prosím, vyber si z nabídky TŘI, o které máš největší zájem:

    William Cork: Working with Those of Other Beliefs / Práce s těmi, kteří jsou jiného vyznání.

    Valérie Dufour: Creation and Health / Stvoření a zdraví.

    James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation / Směrem k zodpovědné teorii o stvoření.

    Derek Morris: Transformed by God‘s Word / Proměněn Božím slovem.

    Timothy G. Standish: Design in the Fossil Record / Design ve zkamenělinách.

    Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism / Debata o stvoření v rámci adventismu.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ: Tato část musí být vyplněna*
   Mám cestovní pojištění                   Zařídím si cestovní pojištění
* Každý účastník si musí zajistit pojištění. Zjisti si u své zdravotní pojišťovny podmínky pro cesty do zahraničí

Vrátit na: svou unii nebo e-mailem (adresu najdeš na www.amicus-eud.org/registration) 
          Upozornění:  Přihlas se co nejdříve! Počet míst je omezený! 

Nejpozději však: do pátku, 25. července, 2014.
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