
 

 

Organizatorius: 
The Salvation army / 

Išganymo armija 
Europos 

departamentas 
Tarptautinis centras 

Londone 

Aš noriu dalyvauti ! 

 
 

Renginys: 
#EYE_2014 – European Youth Event / Europos jaunimo susitikimas 
2014 m. rugpjūčio 14 – 17 d. 

Vieta: 
Sporto ir seminarų viešbutyje „Glockenspitze“ Altenkirchen (Westerwald), 
Vokietijoje 

Dalyvis: 
Vardas, pavardė 

Lytis: 
 mergina 
 vaikinas  

Gimimo data: (1989-1999) 

Pašto kodas ir 
miestas: 

 

(Mobilus) telefonas:  

Atsitikus nelaimingam 
įvykiui – kontaktinis 
tel.: 

Vardas, pavardė Tel. nr.        

Anglų kalbos 
žinojimas: 

  Man reikia vertimo  (visa programa bus anglų kalba)    
  Aš pakankamai moku anglų kalbą ir man nereikia vertimo 

Apgyvendinimas: 
 Palapinėje (80 eurų; reikia turėti su savimi savo palapinę, miegmaišį ir  

   turistinį kilimėlį) 
 Sporto salėje (110 eurų; reikia su savimi turėti miegmaišį ir turistinį kilimėlį) 

Kitos pastabos 
(pvz. alergija, vaistai, liga)  

 

Marškinėlų dydis:   mot.    vyr. 

 XS  S  M  L  XL  XXL 
 

□ Aš sutinku, kad per renginį fotografuotos 
nuotraukos ir video, kuriuose aš esu / matosi mano 

vaikas, būtų naudojamos redakciniais tikslais ir 
naudojamos internetiniame Išganymo armijos 
puslapyje. Jeigu nėra susitikimo negalite būti 

grupinėje nuotraukoje. 

□ Aš sutinku, kad mano asmeniniai duomenys ir po 
renginio bus išsaugoti elektroniniu būdu. Jie nebus 
perduoti tretiesiems asmenims, bet gali būti 
naudojami informacijos apie tolimesnius Išganymo 
armijos renginius perdavimui ir pakvietimui man / 
mano vaikui. 

 

Kainos: 
Dalyvio mokestis: 80 eurų / 110 eurų (priklauso nuo apgyvendinimo) su 
maitinimu (nuo ketvirtadienio vakarienės  iki sekmadienio pietų).  
Prašau sumokėti tik gavus registracijos patvirtinimą. Ačiū! 

Daugiau informacijos: www.salvationarmy.org/ihq/eye2014 
  

Aš noriu dalyvauti #EYE_2014 susitikime. 
Aš žinau, kad anketos užpildymas dar ne registracija, nes apie mano galimybę dalyvauti spręs Jaunimo 
skyrius bendradarbiaujant su mano korpuso karininku. Jeigu bus nuspręsta man leisti dalyvauti, gausiu 
registracijos patvirtinimą ir išsamesnę informaciją. (Arba bus neigiamas atsakymas.) 

Data ir parašas: 
Tėvų (jei dalyvis jaunesnis nei 18 m.) 

 

Korpuso karininkui: Vietų paskyrimas priklauso nuo aktyvių vietinės bendruomenės lankymo. 

● Dalyvavimas bendruomenės renginiuose:  
reguliariai     dažnai     retai     visai nelanko     naujas lankytojas  

● Aš  
 pritariu dalyvavimui, 

nes … 
nepritariu dalyvavimui, 

 

Karininkas turi persiųsti anketą su savo parašu Jaunimo skyriui. 
Die Heilsarmee TKJA, Salierring 23-27, D-50677 Köln; Fax: 0221 / 208199200; E-Mail: tkja@heilsarmee.de. 

 


