BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV, Odbor sestier SR

...proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat co je vůle Boží, co je dobré,
Bohu milé a dokonalé.
Řím 12:2b

Pozvánka na sesterskou konferenci
Drahé sestry,
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na sesterskou konferenci, která se
z Boží milosti letos uskuteční ve dnech

01.05.2020 – 03.05.2020
Téma konference
Místo konání
Hlavní rečníci konference

„Jedno je potřebné“ v 21 století?
Nové Zámky, SR
Danka a Pavel Hanesovi

Pokyny pro přihlášení
Přihlášku na konferenci najdete na stránkách www.bjb.cz, baptist.sk, kterou vyplníte
přímo tam a hned i odešlete. Najdete tam i všechny potřebné informace.
Po odeslání přihlášky Vám do emailu přijde potvrzení a číslo Vaší přihlášky =
registrační číslo, které při platbě uvedete jako specifický symbol .
V případě, že by Vám potvrzující mail nepřišel do 3 dnů, prosím kontaktujte sestru
Betku Maglódskou (kontakt uvedený níže)
Přihlásit se a zaplatit konferenční poplatek je nutné i v případě, že nebudete
požadovat stravování. V takovém případě uhradíte jen registrační poplatek. Přihláška
je vždy platná až po úhradě.

BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV, Odbor sestier SR

Bankovní spojení: 631 123 09 / 0800
Variabilní symbol: 911815
Specifický symbol: číslo Vaší přihlášky
Zpráva pro příjemce: přijmení, sbor
Dotazy k platbám
Ivetka Procházková tel 734 680 026, email: iveta.prochazkova@baptist.cz
V případě hromadné přihlášky, zašlete mail sestře Ivetce Procházkové se jmenným
seznamem, pro správné spárovaní z výpisu z účtu.

nejpozději do 31. 03. 2020
Osoba zodpovědná za přihlašovaní: Júlia Barkócziová
Telefón:+421907220056
Mail: terenok@gmail.com
Osoba zodpovědná za ubytovaní: Betka Maglódská
Telefón: +421905490632
Mail: betka@ymca-nesvady.sk
Místo konání konference :
Kultúrny dom KOVAK, Nové Zámky
Hlavné námestie 7, Nové Zámky
Registrace
Bude probíhat v kulturním domě KOVAK v pátek 01. 05. 2020 od 15,00 hod.
Ubytování:
Hotel Korzo
F. Rákócziho 17, Nové Zámky
V případě vyčerpání kapacity hotelu (cca 80 lůžek) budete ubytované v internátě
Strednej zdravotníckej školy. Parkování je možné nedaleko hotelu na bezplatném
parkovišti.
Stravování: snídaně, obědy, večeře
Hotel KORZO
Poznámka: pro všechny účastnice konference, bez ohledu na místo ubytování

BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV, Odbor sestier SR

Doprava ze stanice Nové Zámky
Vzhledem k tomu, že 01. 05.2020 je státní svátek a doprava MHD je
problematická, doporučujeme využít pro přepravu místní taxi službu.
Cena za osobu je přibližně 2 €.
Kontaktní telefonní čísla:
ELPO – č.t. 0903 156 650
City taxi - č.t. 0915 664 422
Gondola – č.t. 0910 20 20 20 tato taxislužba nabízí i mikrobusy
(cena pro jednoho je 0,50€), mikrobus je třeba si dopředu objednat na tomto
telefoním čísle.
V případě, že byste před konferencí chtěli přijet dříve, nebo po skončení
konference rádi zůstali déle, je možné ubytovat se v hotelu Korzo podle jejich cenové
nabídky. Toto si musíte zajistit individuálně přímo v hotelu Korzo, dle jejich
ubytovacích možností a ceny.

Těším se na Vás.
S láskou vaše
Helena Včeláková Odbor sester BJB v ČR

