
FICEP – Camp 2008 

Vážené sestry a bratři, 
letošní tábor FICEP se uskuteční ve francouzském městě Nanndax nedaleko Lyonu. 
Pro účastníky tábora je připraven bohatý sportovní a kulturní program a především možnost setkání 
se se stejně starými kamarády z  mnoha evropských zemí.  Věříme, že této možnost  využijete a 
pošlete na tábor členy svých jednot. 

Informace: 
Termín konání: 1. 8. - 10. 8. 2008 
Místo konání: Nanndax, Francie
Program: sportovní program, kulturní program
Cena tábora: Cena pro účastníky z ČR byla stanovena na 5 000 Kč, na tuto částku mohou přispět 
také jednoty nebo župy. Celkové náklady na jednoho účastníka jsou cca 10 000 Kč. 
Požadavky na účastníky: 
− věk 14 – 16 let
− solidní jazykové znalosti – angličtina, němčina, francouzština
− kladný vztah ke sportu
− aktivní práce v jednotě 
Přihlášky  na  tábor:  přihlásit  na  tábor  je  možné  se  prostřednictvím  přiloženého  formuláře 
nejpozději do 15. května 2008. Definitivní výběr na základě přihlášek provede Rada mládeže Orla. 
Při  větším  zájmu  bude  dána  příležitost  účasti  těm,  kteří  se  v minulosti  Ficep  Campu  ještě 
nezúčastnili a také bude zohledněn počet účastníků z jedné jednoty nebo župy. Vybraní účastníci 
obdrží bližší pokyny.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA NA FICEP CAMP 2008 

Orel župa: .........................................
Orel jednota: ......................................... 

Přihlašuji na tábor FICEP 2008 účastníka:

Jméno: ..................................................................................

Příjmení: ..................................................................................

Členské číslo: ..................................................................................

Důvody návrhu:

Podpis a razítko statutárního zástupce jednoty



Parafiada 2008 

Vážené sestry a bratři, 
Orel  obdržel  stejně  jako v loňském roce  pozvání  pro své  členy k účasti  na sportovním setkání 
Parafiada, které se již po 20. uskuteční v polském hlavním městě Varšava.
Pro účastníky tábora je připraven bohatý sportovní a kulturní program a především možnost setkání 
se se stejně starými kamarády z  mnoha evropských zemí.  Věříme, že této možnost  využijete a 
pošlete na parafiadu členy svých jednot. 

Informace: 
Termín konání: 5. 7. - 13. 7. 2008 
Místo konání: Varšava, Polsko, areál vysokoškolských kolejí
Program: sportovní program, kulturní program
Cena tábora: Cena pobytu pro účastníky z ČR je 180 € + doprava do Varšavy a zpět (cca 1400Kč). 
Požadavky na účastníky: 
− věk 11 – 19 let
− solidní jazykové znalosti – angličtina, němčina
− kladný vztah ke sportu
− aktivní práce v jednotě 
Přihlášky  na  tábor:  přihlásit  na  tábor  je  možné  se  prostřednictvím  přiloženého  formuláře 
nejpozději do 15. května 2008. Definitivní výběr na základě přihlášek provede Rada mládeže Orla. 
Při větším zájmu bude zohledněn počet účastníků z jedné jednoty nebo župy. Vybraní účastníci 
obdrží bližší pokyny.  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAFIADA 2008  - PŘIHLÁŠKA

Orel župa: .........................................

Orel jednota : .........................................

Přihlašuji na tábor Parafiada 2007 účastníka:

Jméno: ..................................................................................

Přijímení: ..................................................................................

Členské číslo: ..................................................................................

Důvody návrhu:

Podpis a razítko statutárního zástupce jednoty
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