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 Základní informace k výměně mládeže Česká a Slovenská republika D122 v roce 2017 

 

Radana Kahánková, Olga Kahánková Youth Exchange Chairman,  Zahradní 140,Post box 5, 747 92 

Háj ve Slezsku,Česká republika, email : youthexchanged122@gmail.com, tel.: +420 602 178 018 

Termín pro zaslání přihlášek pro D 122 je 31/12/2016.  

CAMPY: sledujte  stránku www.lionsclubs.org  – výměna mládeže, pozor je změna oproti minulým 

rokům. Na webu D122 máte návod, jak se proklikat k seznamu campů. 

Mapa je interaktivní a aktualizace je každý čtvrtek z centrály v USA. 

Seznam dokumentů 2017 – pověřenci pro výměnu mládeže pošlou elektronicky a obyčejnou poštou 

na adresu výše uvedenou do 15/1/2016. 

1)   přihláška pro rok 2017 ve formátu  Microsoft Excel … na webu LC122 

2)   fotografie studenta  v elektronické podobě/ rodina potřebuje vidět koho má čekat na letišti 

3)   dopis hostitelské rodině v angličtině/ podle oficiálního jazyka campu  

4)   podepsaná/ rodiči,účastníkem a pověřencem z klubu /pravidla programu Výměny mládeže 

2017 

5)   scan cestovního dokladu , pozor na platnost !! 

6)   scan dokladu o uzavření cestovního pojištění a pojištění léčebných výloh, event. očkování 

7)   doklad o zaplacení poplatku ve výši   CZK/ ekvivalentu 50,- Euro na jeden z níže uvedených 

účtů 

a)  Česká republika  ČSOB Praha  193 906 027/0300   variabilní symbol: 201701  

Do zprávy pro příjemce: jméno účastníka a klubu, který ho vysílá nebo počet platících při                       

hromadné platbě. Avizujte platbu na výše uvedený email. 

b)  Slovenská republika ČSOB  Bratislava   400 293 7268/7500  variabilní symbol: 201702 

            Do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení účastníka a název klubu, který ho vysílá. 

       Pokud je platba hromadná, pak klub napíše svůj název a počet lidí, za které platbu posílá. 

       Ostatní podrobnosti pošlete jako avízo na uvedený email. 

Poznámka: 

Je samozřejmostí, že každý účastník výměny se chová tak, aby co nejlépe reprezentoval svůj klub, 

a také svou zemi. Lions Exchange Program si klade za cíl, aby spojoval mladé lidi po celém světě, 

a tím podporoval mezinárodní porozumění a rozbíjel předsudky. Není to výjezd za zábavou a studenti 

by k tomu tak také měli přistupovat, dodržovat pravidla každé země, své host rodiny i campu. 
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Povinnost vysílajícího klubu:  klub je zodpovědný za zajištění hostující rodiny pro přijíždějícího 

studenta. Rodiny studentů, kteří vyjíždějí do zahraničí jsou automaticky zařazeni do systému pro 

hostování zahraničního studenta!! Připravte si pro studenta slušné ubytování a program, věnujte mu 

svůj čas a pozornost. Odvoz z/na letiště a z/na camp v Modre je samozřejmostí. Mějte na paměti, že 

Vaše dítě je také odkázáno na péči cizích lidí, na čas, který jim poskytnou, a že právě vy utváříte často 

první názor mladého cizince nejen na Vás, ale i na celý náš klub, celou naši zemi. 

Níže uvádíme termíny campu a termíny kdy budou u nás studenti ze zahraničí, pro lepší plánování 

Vašich aktivit o prázdninách. 

Emailová komunikace:    

            Věc + podpis ve tvaru:      jméno příjmení              BYDLIŠTĚ                       klub, který mě vysílá 

Např:          hostování                         Jan      Horák                 Praha                               LC Bratislava 

Platí pro každý mail!!!! Pokud se nepodepíšete nemůžeme poznat kdo nám píše  

Nebojte se nás oslovit s dotazy a posílejte nám informace o akceptaci Vašich dětí do campů, může 

dojít k tomu, že informace ze zahraničí spadne do spamu. 

Informace o termínech campu Lions International Youth Exchange Camp 

Harmony II. 2017 

Camp director: Miroslava Jáššová 
Camp location: Modra 
Dates: July 24 – August 05, 2017 
Family hosting for European participants: July 17 – July 23, 2017 
Additional family hosting for non-European participants: July 10 – July 23 2017 

  
Email address the application form has to be sent to: youthexchanged122@gmail.com 
Facebook: Lions Youth camp 2017 Harmony II. Modra 

  
Camp activities: cultural and sport activities (swimming, hiking), games, travelling to famous places in Slovak 

republic, trips to Bratislava (capital city), sightseeing, talent show and country presentations. 

 

Jméno účastníka výměny: Podpis: 

 

Jména rodičů: Podpis: 

 

 

Zmocněnec pro výměnu mládeže: Podpis: 

 

 

Datum:    
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