
Přihláška na Kirchentag 2015 

Přihlásit se je možné nejpozději do 20. února 2015 
 

Preferujeme přihlášení přes skupinovou přihlášku nebo 
přes internetový přihlašovací formulář pro jednotlivce. 
Obojí naleznete na internetové stránce:  
www.ekumenickarada.cz/ktgprihlaska  

Skupinové přihlášky a případně naskenovanou níže  
uvedenou přihlášku pro jednotlivce zasílejte na email:  
info@ekumenickarada.cz  

Vytištěnou níže uvedenou vyplněnou přihlášku pro 
jednotlivce zasílejte pozemní poštou na adresu: 
Ekumenická rada církví v ČR 
Donská 370/5, 101 00 Praha 10 

 
Přihláška na Kirchentag ve Stuttgartu 3. - 7. 6. 2015 
 
Jméno ___________  Příjmení _________________ 

 
Ulice č.p./č.o. ______________________________ 

 
Město a PSČ _______________________________ 

 
Datum narození___________Tel._______________ 

 
E-mail ____________________________________ 

Ubytování: □  společná ubytovna 
          □  ubytování v soukromí (pouze pro 

 osoby se zdravotními problémy či starší 60 let) 
      □  ubytování nepožaduji 

Doprava:    □  společná   
      □  vlastní  
Závazně se přihlašuji na Kirchentag ve Stuttgartu od        
3. do 7. června 2015. Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že 
Ekumenická rada církví v ČR nepřebírá zodpovědnost za 
můj zdravotní stav, za zúčastněné děti a nezletilé, ani za 
převážené cenné předměty. Pojištění na cestu a dobu 
pobytu si každý účastník hradí sám. 
 

Datum:    Podpis 

35. německý evangelický 
Kirchentag 

 
Německý Kirchentag se koná 
pravidelně již od roku 1949. Vždy od 
středečního zahájení až po závěrečnou 

nedělní bohoslužbu nabízí Kirchentag množství 
rozličných akcí. Setkání klade již od svého vzniku 
důraz na spojení osobní zbožnosti a společenské 
odpovědnosti. K účasti jste zváni všichni, kdo 
máte chuť tento svátek křesťanů zažít a nechat se 
inspirovat rozmanitostí mnoha tradičních i 
mladších církví. Kirchentag pravidelně navštěvuje 
přes sto tisíc návštěvníků z celého světa. 
 

 
Kirchentag nabízí přednášky, práci s Biblí, 

modlitby, bohoslužby, hudební pořady, divadelní 
a pohybová představení, trh možností, výstavy 
atd. 

To vše čeká i na Vás ve Stuttgartu  
od 3. do 7. června 2015. 

 
Bližší informace můžete přečíst v němčině na 
internetových stránkách www.kirchentag.de 

 
a v češtině na stránkách  

Ekumenické rady církví v ČR: 

www.ekumenickarada.cz/kirchentag 

 

„ať moudrost vejde do našeho 
srdce“   

(Žalm 90,12) 

 
35. německý evangelický 

Kirchentag 
 

3. - 7. června 2015 
Stuttgart 

 
 
 
 

 
Ekumenická rada církví v ČR 

Donská 5 
101 00 Praha 10 
Tel.: 271 742 850 

 
www.ekumenickarada.cz/kirchentag 
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mailto:info@ekumenickarada.cz
http://www.kirchentag.de/
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Další informace 

 
 
Adresa:  Ekumenická rada církví v ČR 
              Donská 370/5 
  101 00 Praha 10 Vršovice 
Email:   info@ekumenickarada.cz 
 
 
Jakmile obdržíme Vaší přihlášku, budeme Vás 
kontaktovat s potvrzením o přijetí přihlášky a 
později Vám sdělíme další podrobnosti 
ohledně ceny, platby a dopravy.  
 
Dovolujeme si Vás požádat, abyste se 
přihlašovali pouze tehdy, máte-li skutečně zájem 
jet. Vzhledem k velké vzdálenosti a nákladné 
dopravě do Stuttgartu nebudeme schopni vracet 
poplatky za dopravu těm, kteří se rozhodnou po 
15. květnu 2015 z různých důvodů nejet. V 
takovém případě bude třeba, abyste si za sebe 
sami sehnali náhradu, jinak poplatek propadne 
(bude použit na úhradu předem objednané 
dopravy). Poplatek za vstupenku budeme vracet 
pouze v tom případě, že se podaří Vaši 
vstupenku na místě vrátit a získat za ni peníze 
zpět. Děkujeme za pochopení!  
 

 
Děkujeme Vám za Váš zájem a přihlášku a 

těšíme se s Vámi na viděnou! 
 
 

Další informace ke Kirchentagu získáte zde: 
 

email:     info@ekumenickarada.cz  
tel.:         271 742 326 a +420 774 219 041 
internet:  www.ekumenickarada.cz/kirchentag  
 

Termíny a platba 

 
Prosíme o Vaše přihlášení co nejdříve, 
nejpozději však do 20. února 2015. 
 
Počet míst v autobuse je z kapacitních 
důvodů omezen! Přihlášky po 20. únoru 
2015 je nutno uskutečnit individuálně v 
Německu bez asistence ERC a bez 
garance společné dopravy v rámci ERC. 
 
O přijetí Vaší přihlášky dostanete potvrzení 

na Vaši emailovou adresu nebo telefon.  
 

Platbu za Kirchentag uhraďte po 
potvrzení o přijetí Vaší přihlášky 

nejpozději do 5. března 2015 
na účet Ekumenické rady církví v ČR: 

473 492 623 /0300  
pod variabilním symbolem: RRRRMMDD 

 
kde, RRRR je rok Vašeho narození, 

MM je měsíc Vašeho narození a 
DD je den Vašeho narození.  

 
V případě skupinové přihlášky se odesílá 
úhrada za celou skupinu. Jako variabilní 

symbol se v případě skupinové platby uvádí 
data vedoucího skupiny ve formátu 

RRRRMMDD. 
 
 

Pokud nebude platba za Kirchentag 
připsána na účet Ekumenické rady církví 

v ČR do 5. března 2015 nebude Vám 
objednána vstupenka na Kirchentag ani 

rezervováno místo v autobuse. 
 
 

Informace k účasti na Kirchentagu 
 

Odjezd: středa 3. června 2015 v ranních 
hodinách z Prahy. Detaily ohledně dopravy 
budou upřesněny. 
 
Návrat: neděle 7. června 2015 ve večerních 
hodinách do Prahy (bude upřesněno). 
 
Ubytování: ve školních třídách a tělocvičnách. 
Karimatku, spacák a jídelní potřeby (vč. 
hrnečku) nutno mít s sebou!!! K dispozici bude i 
několik noclehů v soukromí pro osoby se 
zdravotními problémy či osoby starší 60 let.  
 
Zdůrazňujeme, že podmínkou účasti na 
Kirchentagu je uzavření zdravotního pojištění. 
Potvrzení vezměte s sebou. Účastníci mladší 18 
let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu 
dospělých, kteří za ně zodpovídají.  
 

Cena 
 
Poplatek účastníků bude činit cca 2100 Kč 
na osobu, přesná částka bude upřesněna.  
 
Poplatek zahrnuje vstupenku na Kirchentag, 
která zároveň slouží jako jízdenka po Stuttgartu 
během konání Kirchentagu (středa - neděle). 
 
Poplatek zahrnuje ubytování, snídani a 
občerstvení během Česko – německého večera.  
 
Poplatek zahrnuje dopravu z Prahy do 
Stuttgartu a zpět.  
 
Pokud nepožadujete dopravu, poplatek činí 
700 Kč na osobu. 
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