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INFO  
YFJ konferencia dobrovoľníkov 2020  

• Ochranné pomôcky: rúška - ideálne 2 ks, malý dezinfekčný gél s alkoholom - ideálne 2 ks 

• Doklady:  občiansky preukaz a vodičský preukaz (kto má), zdravotný preukaz 

• Štúdium a vzdelávanie: Biblia 

• Hygiena: hygienické potreby, uterák (ručník), niečo na ručné pranie 

• Oblečenie a topánky: na výlety a šport, do terénu a medzi ľudí a na sobotu 

PS. celý čas bude k dispozícii aj telocvičňa 

PS. trička by NEMALI obsahovať nevhodné nápisy a prosíme dievčatá, aby nemali veľmi 

veľké výstrihy, prípadne veľmi krátke sukne, veľmi krátke „kraťasy“, tielka a pod. (verím, že to 

nemusíme vysvetľovať prečo) 

• Pravidlá: pozorne si prečítajte ešte raz tieto pravidlá http://www.yfj.cz/pravidla/ ... tak veľmi 

to prospeje nám všetkým a tým pádom hlavne pre službu, pre ktorú sme sa rozhodli konať 

• Ostatná výbava: slnečné okuliare, pláštenka (dáždnik), nabíjačka, malá predlžovačka 

• Zdravie: osobné lieky, prípadne potraviny na špeciálnu diétu 

• Hudba: hudobný nástroj (kto môže nech zoberie) 

• Výbava na stravovanie!!! každý si donesie vlastnú fľašku, prípadne pohár/hrnček. Ideálne 

niečo, čo sa nerozbije. Misky a lyžice si nemusíte nosiť, budeme používať jednorazové. 

• Tričká Dotkni sa neba: tí, ktorí boli minulé roky na YFJ, prosím zoberte si aj tričká s nápisom 

Dotkni sa neba alebo Dotkni se nebe z predošlých ročníkov.  

• K dispozícii bude tiež: žehlička na oblečenie, sušiak, doska na žehlenie 

UBYTOVANIE, STRAVOVANIE 

• Budeme ubytovaní za Základnej škole v Haliči (7 km od Lučenca) 
Adresa: Družstevná 387/11, 985 11 Halič 
Web: https://zshalic.edupage.org/ 

• Čo na spanie: je nutné, aby ste si priniesli vlastný spacák, (prípadne periny), vankúš/polštář 
(kto chce), plachtu (prostěradlo) si musíte doniesť na 100%. Matrace budú k 

dispozícií. Môžete si priniesť aj vlastnú karimatku, prípadne matrac. 

• Stravovanie: jedlo bude výdatné a chutné (bude bez mäsa). V prípade špeciálnych diét si to 

prosím kontrolujte samostatne + si zoberte nejaké veci z domova. Bezlepkovú stravu vieme 

zabezpečiť, je potrebné nahlásiť Lukášovi Horovi, tel.: +420 775 194 370.  

FINANCIE a PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKA 

• Koľko Vás to bude stáť?: vďaka Bohu sa našli opäť ochotní sponzori, ktorí financujú celú 

konferenciu, takže tým pádom máte všetky veci tzv. „zdarma“ (ubytovanie, strava). Takže si 
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vezmite len peniaze na osobné útraty + na cestu domov. Mládežníci z ČR si nezabudnite 

zameniť EURá. Ale predsa jedno doplnenie: chceli by sme Vás poprosiť, aby ste prispeli na 

službu YFJ dobrovoľným príspevkom vo výške 20 EUR alebo 500,- Kč. Stačí až na mieste.  

• Prehlásenie rodiča alebo zákonného zástupcu: účastníci, ktorí nemajú 18 rokov MUSIA 

MAŤ podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti, prihlášku a potvrdenie lekára a prehlásenie 

o GDPR a poistení – viď. ďalšia príloha !!! NEZABUDNÚŤ na 100% !!! 

• Prehlásenie účastníka YFJ: každý účastník, ktorý už má 18 rokov tiež prinesie podpísané 

prehlásenie o GDPR a o bezinfekčnosti. Viď. tiež príloha.  

• CESTOVNÉ a ÚRAZOVÉ POISTENIE: v živote sa stávajú rôzne veci a preto je dobré sa poistiť. 

Čo sa týka úrazu a bežnej zdravotnej starostlivosti, to sa rieši cez vašu zdravotnú poisťovňu. 

Pre ľudí z ČR to v rámci EÚ tiež platí. Ale je dobré mať ešte aj zvlášť poistenie (najmä pre 

účastníkov z ČR) – táto varianta je na vašom zvážení a zvážení vašich rodičov. Je dobre byť 

poistený i v prípade, že spôsobíte niekomu škodu na majetku, alebo niekoho neúmyselne 

zraníte. Je pravdepodobné, že máte aj tieto poistenia v rámci celej rodiny alebo poistenia 

bytu či poistenia do zahraničia atď. (Nie je to povinné, ale dobrovoľné). 

ČAS PRÍCHODU a DOPRAVA 

• Príchod na miesto činu: v piatok 17.7. medzi 12:00 – 17:00 hod. Následne od 19:00 – 19:30 

hod. bude úvodné stretnutie (vzájomné predstavenie a oboznámenie sa s konferenciou YFJ 

2020). Bude veľmi užitočné, ak nám napíšte Váš pravdepodobný príchod do Lučenca - píšte 

to Vlastíkovi alebo Emovi – kontakty nižšie. Vďaka. 

• Prvé jedlo bude piatok večer 17.7.  

Ako sa dostať na školu? 

• Varianta A: 

Vlakom alebo autubosom. Napíšte, kedy prídete do Lučenca a zabezpečíme Vám odvoz zo 

stanice Lučenec. 

• Varianta B: 

Privezú Vás rodičia, prípadne kamaráti priamo do školy ZŠ Halič. 

 
Kontakty - odvoz: 
Vlastík Cichý + 420 603 471 209 
Emanuel Šopoň +421 907 670 932 
 
PS. Samozrejme, si vezmite veci podľa vlastného uváženia a podľa vašich potrieb. Snažili sme sa len 
upozorniť na veci, ktoré by sa Vám hodili. 

Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, sme Vám plne k dispozícii. 
 
Tešíme sa na Vás. 
Za YFJ tím Juraj, Honza, Ferko a ďalší  
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Kontakty: 
Juraj 
mobil pre ČR: (+420) 606 645 544  
mobil pre SR O2: (+421) 948 526 722 
e-mail:  juraj.turoci@maranatha.cz 
 
Ferko 
mobil: (+421) 905 895 156 
e-mail: kolesar.frank@gmail.com 
 
Honza 
Mobil: (+420) 731 119 257 
e-mail: libotovskyjan@seznam.cz  
 


