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Informace ohledně příměstského tábora 

„Vacation Bible School 2019“ 

(Letní biblická škola, dále jen VBS) 

 

Pořádá:               Česká evangelická luteránská církev 

Zodpovědní vedoucí:   pastor Petr Krákora (krakora@sml.cz, tel. 723 237 679) 

                                     pastor Martin Vršecký (martin@sml.cz, tel. 777 570 366) 

Termín:         8.–14. července 2019 

Cena:              700,- (sleva pro 2 sourozence, zaplatí dohromady 1200,-) 

 

Vážení rodiče, děvčata a chlapci! 

Letos proběhne v prostorách školy Martina Luthera již devátý ročník VBS pod vedením amerických 

lektorů. Spolu s panem Edem Kasperem přijedou z USA další dobrovolníci, kteří formou vyprávění, 

her, výtvarných činností a hudebního programu budou v americké angličtině účastníky VBS učit 

biblické příběhy. Na VBS jsou zvány děti ve věku 6–15 let. VBS se mohou účastnit jen děti zdravé! 

Během VBS nebudou chybět ani relaxační pohybové aktivity venku a také sobotní celodenní výlet. 

Pořadatelé zajišťují dětem pitný režim, hygienické zázemí, výtvarné pomůcky (a to včetně trička na potisk), 

dále pak jízdné a vstupné během sobotního výletu. Rodiče zajišťují dětem stravu (formou svačiny)! 

 

Týdenní harmonogram VBS 2019: 

Pondělí   8. července 2019: 9:00 – 15:00 (děti mohou zůstat ve škole pod dohledem do 16:00) 

Úterý    9. července 2019: 9:00 – 15:00 (16:00) 

Středa  10. července 2019: 9:00 – 15:00 (16:00) 

Čtvrtek 11. července 2019: 9:00 – 15:00 (16:00) 

Pátek  12. července 2019: 9:00 – 15:00 (16:00) 

Sobota  13. července 2019: Společný celodenní výlet (i s rodiči) 

Neděle  14. července 2019: 10:00 – Vystoupení účastníků VBS při nedělení bohoslužbě 

     + rozloučení s dobrovolníky z USA + piknik 
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Důležité poznámky: 

  

1.    Celý týden (vyjma soboty a neděle) otevíráme školu v 9:00, od této doby přejímáme     

        zodpovědnost za vaše děti. Nejpozději v 16:00 děti školu opouštějí a zodpovědnost      

        přebírají rodiče. 

 

2.    Pastor Krákora je ve stanovené době zodpovědný za děti v pondělí,  středu a pátek,  

       pastor Vršecký v úterý, čtvrtek a sobotu. 

 

3.    Děti jsou během VBS povinny řídit se pokyny pořadatelů a amerických lektorů.  

       Očekáváme, že budou mít vhodné oblečení a přezůvky (možno nechat ve škole). 

  

4.    V sobotu 13. července se koná společný celodenní výlet do okolí! 

   Vstupné a jízdné jsou hrazeny z ceny VBS. Během výletu bude pokračovat výuka  

   angličtiny. Na výlet s sebou: Pohodlnou obuv, dostatek jídla a pití, pokrývku hlavy,   

   pláštěnku (kapesné dle volby rodičů). Na výlet jsou však zváni i rodiče dětí! Ti,  

   kteří se nezúčastní, si své děti vyzvednou před hlavním nádražím po příjezdu vlaku.  

   Trasa a časy odjezdu a příjezdu budou včas upřesněny. 

  

5.    V neděli 14. července proběhne v kapli Sboru sv. Pavla (součást ZŠ) od 10 hod.  

       bohoslužba, při které vystoupí účastníci VBS s hudebním a dramatickým programem. 

  Po bohoslužbě bude následovat piknik a bude možné popovídat si s americkými    

  dobrovolníky a rozloučit se s nimi. Můžete-li, přineste prosím na piknik nějaké malé  

  občerstvení (sušenky, chipsy, salát, ovoce, koláč, pizzu, atd.). Nápoje budou zajištěny. 
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Přihláška na 

„Vacation Bible School 2019“ 

(Letní biblická škola, dále VBS) 

Prosím vyplňte a zašlete/odevzdejte pokud možno do 14. 6. 2019. Přihláška je platná 

až po zaplacení poplatku 700,- (sleva pro 2 sourozence – cena je 1 200,-Kč). Je možné 

hradit bezhotovostně, popřípadě po dohodě složit v hotovosti v sekretariátu mise u 

paní Jarky Boučkové – úterý 8:00–9:00, pondělí 13:00–14:00. V případě neúčasti ze 

zdravotních důvodů bude poplatek vrácen. 

Číslo účtu:               670100 – 2208578775/6210                                          

Variabilní symbol – datum narození dítěte (DD MM RRRR) 

Přihlašuji na VBS 2019 své dítě: 

  

Jméno a příjmení:             ………………………………… 

Datum narození:               ………………………………… 

Léky, alergie, či jiná zdravotní omezení:      ………………………………….. 

Kontakt na rodiče (zákonného zástupce): 

a)  e-mail            ……………………………                      …………………………… 

b)  tel. číslo:       ……………………………                      …………………………… 

Telefonní kontakt(y) na osobu(y), které budou děti vyzvedávat po skončení VBS (pokud 

se jedná o jiné osoby než rodiče):        ………………………….…………… 

Seznámil(a) jsem se s podmínkami pořadatelů VBS (termín, týdenní harmonogram, 

„důležité poznámky“) a souhlasím s nimi. 

  

Jméno: …………………………………                 Podpis: …………………………….. 

 

V Plzni dne ……………………2019                                                         

Prosím otočte. 
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Vážení rodiče, zákonní zástupci (rodinní příslušníci), v následujících bodech prosím 

zakroužkujte odpověď (pomůžete nám tímto při organizaci): 

 

Hodlám(e) se zúčastnit programu pro dospělé: 

– sobotního celodenního výletu                      ANO                                      NE 

(je-li více osob, prosím uveďte počet ………………………..) 

  

– nedělní bohoslužby                                          ANO                                      NE 

(je-li více osob, prosím uveďte počet ………………………..) 

  

  

  

Děkujeme Vám za vyplněnou přihlášku! 

Martin Vršecký                             Petr Krákora                      Jaroslava Boučková 

 


