SEMINÁŘ AIDS I. STUPNĚ
Získej nové vědomosti o HIV/AIDS.
Zodpověz si řadu otázek.
Zařaď se do „peer to peer“ projektu (= vrstevnického).
Zapoj se do preventivních aktivit.
Prožij čtyři dny s bezva lidmi a získej informace z oblasti virologie, antikoncepce, sexuálně přenosných chorob,
psychologie, rétoriky a mnoha dalších.

Termín konání:
23. – 25. listopadu 2007

Na požádání rádi vystavíme omluvenku ze školní docházky. :o)
Místo konání:
Lomy (okr. Jindřichův Hradec) – objekt DDM hl. m. Prahy
Sraz a doprava:
Sraz všech účastníků je v pátek do 12:00 přímo v objektu. Jestli víte, že dorazíte později, dejte nám o tom
prosím vědět co nejdříve. Při hledání spojení do Lomů zadávejte jako konečnou stanici Člunek, Lomy.
Cestovné bude propláceno pouze členům M-ČČK (v plné výši na základě předložených jízdenek; účastníci jsou
povinni využívat slev poskytovaných dopravci, především se jedná o skupinovou slevu poskytovanou ČD).
Ubytování, stravování a pojištění:
Ubytování a stravování je zajištěno od pátečního oběda do nedělního oběda. Na akci jsou úrazově pojištěni
pouze členové M-ČČK.
Co s sebou:
Členský průkaz (platí pro členy M-ČČK a ČČK), průkaz zdravotní pojišťovny, psací potřeby, přezůvky, věci
osobní potřeby, léky, hudební nástroj, pokud na nějaký hrajete, a další nezbytnosti potřebné k Vašemu životu.
Ale hlavně energii, dobrou náladu, nápady a chuť se vyblbnout :o).
Podmínka účasti:
Podmínkou účasti je dosažení věku 16-ti let, zaslání přihlášky a uhrazení účastnického poplatku.
Účastnický poplatek:
Pro členy M-ČČK či ČČK (bude kontrolováno podle členského průkazu) činí účastnický poplatek 550 Kč a pro
ostatní účastníky 850 Kč. Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, stravu, lektorné a odborné materiály.
Účastnické poplatky zašlete na bankovní účet M-ČČK č. 1933865369/0800 s variabilním symbolem 02002
nebo na adresu sekretariátu M-ČČK (na složence do zprávy pro příjemce uveďte název akce) nejpozději
do 14. listopadu 2007.
V případě neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací. Při zrušení účasti na semináři do 14. listopadu
2007 vám bude účastnický poplatek vrácen po odečtení stornopoplatku ve výši 50 Kč.
Přihlášky:
Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 14. listopadu 2007 (den doručení) e-mailem na info@mladezcck.org,
faxem na číslo 251 104 267 nebo poštou na adresu sekretariátu M-ČČK. Po obdržení přihlášky Vám bude
v případě, že nebude překročen limit počtu účastníků (akce se může zúčastnit max. 20 účastníků), po dobu
7 kalendářních dnů blokováno místo na semináři. Pokud nebude do této doby uhrazen účastnický poplatek,
bude místo uvolněno dalším zájemcům.
Žádáme zájemce o účast na semináři, aby dodrželi termín přihlášek, abychom zbytečně nerušili seminář, na
který se sice přihlásil dostatečný počet účastníků, ale některé přihlášky došly až po rozhodnutí o jeho zrušení.
Další informace:
Aktuální informace o setkání včetně aktuálního počtu přihlášených naleznete na webových stránkách M-ČČK.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem nebo SMS zprávou, popř. jiným způsobem.

O případném zrušení semináře budou přihlášení informováni SMS zprávou, popř. jiným způsobem. V případě
zrušení semináře ze strany M-ČČK bude přihlášeným účastnický poplatek vrácen v plné výši. Seminář vedou
zkušení odborní lektoři z řad M-ČČK Hanka Švecová a Bc. Jiří Frei, RN. V programu jsou zařazené jak
odborné informace z problematiky HIV/AIDS, STD, antikoncepce apod., tak i oddechové a relaxační hry,
diskuse a mnoho dalších zajímavých aktivit ☺ Další informace na www.mladezcck.org,
www.sweb.cz/aids.projekt a www.aids.mladezcck.org .
Kontakt:
Mládež Českého červeného kříže
Thunovká 18
118 04 Praha 1 – Malá Strana

Telefon: 251 104 253
Fax:
251 104 267
E-mail: info@mladezcck.org

WWW:
ICQ:
Skype:

www.mladezcck.org
276-262-559
sekretarmcck

zde odstřihni:

Závazná přihláška na seminář AIDS I. stupně (Lomy, 23. – 25. listopadu 2007)
Jméno + příjmení ……………………………..…….

datum narození …….…………………………...

Adresa bydliště vč. PSČ ..…………………………………………………………………………………...
Telefon ………………………………….. E-mail .......……………….……………………………...........
Zařazení účastníka:

člen M-ČČK v OSM ČČK …………………………………………………........

(zaškrtněte jednu z množností)

člen ČČK v MS ČČK ...................................... při OS ČČK ................................
další účastník

Úhrada úč. poplatku:

převodem z účtu č. ……………….......……………………..................................

(zaškrtněte jednu z množností)

složenkou A
složenkou C
v hotovosti na sekretariátu M-ČČK

Vegetarián:

ANO

NE

Prohlašuji, že mnou výše uvedené osobní údaje o mé osobě jsou pravdivé a úplné. Ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů souhlasím s jejich zpracováním Mládeží Českého červeného kříže a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně
odvolám.

Datum ……………………

Podpis účastníka ……..........………………………

u mladších 18-ti let podpis zákonného zástupce ..………..........…………………..

