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Ahoj děvčata, kluci, vedoucí a učitelé DSŠ. 
 

Začíná nový rok 2013 a první společné setkání všech klepe na dveře. Po sedmnácté 

Vás všechny zveme na Vločičku. Akci pro všechny děti, které si rádi zasoutěží ve 

znalosti určených knih Bible, ale též chtějí změřit si schopnosti a dovednosti v dalších 

soutěžích se svými starými i novými kamarády.  
  

Na biblickou soutěž jsou vypsány tři kategorie:  

A) 7-9 let    5. Mojžíšová / evangelium Lukáš 

B) 10-12 let  5. Mojžíšová / evangelium Lukáš / píseň písní 

C) 13-16     5. Mojžíšová / evangelia / píseň písní / I Korintským 
 

Soutěže biblické, ale i zábavné budou probíhat v týmech po 3 – 4 členech ze stejné 

věkové kategorie a oblasti. Soutěžit se bude v prostorách sboru i venku, proto 

nezapomeň vhodné oblečení. Ohřátí v teplém bazénu je také v plánu. 

Proto ještě dnes, nejdéle však do 20. 1. 2013 se nahlas u svého vedoucího, nebo 

učitele DSŠ k účasti. Vedoucí a učitelé DSŠ prosím o nahlášení dětí a počtu družstev 

v daných kategoriích prostřednictvím elektr. formuláře na webu Pathfinder / Regina. 

Informace lze získat na emailu: pupikus@volny.cz  

nebo telefon:  + 420 603 524 196 
 

Akce začíná !  V pátek 25.1.2013 ve 20:00 hod. v libereckém sboru  

(U Jánského kamene 3 – Perštýn ) - ubytování od 18:00 hodin 

Ukončení !  Neděle 27. 1. 2013 v 13:30 hod. společným obědem 

Poplatek akce ! členové KP - 150,- Kč    /    nečlenové KP - 200,- Kč 
 

Co s sebou !   Spacák, karimatku, teplé oblečení (nezapomeň, jedeš na sever a do hor), 

teplou obuv, přezutí do tělocvičny, oblečení do sboru (ideálně kroj KP, triko),  

věci na osobní očistu, pro zájemce plavky, Bibli, zpěvníček, tužku a jídlo na pátek,  

(společně se budeme stravovat od soboty). 
  

Za celý přípravný tým Vás zdraví - Pupik 

  


