
 
SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE 

RIO DE JANEIRO 2013, BRAZÍLIE 
 

Motto setkání: 
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ (srov. Mt 28,19) 
 
Přihlášky: 
POUZE do 15. ledna 2013!!! Pozdější přihlášky nebudou  z organizačních důvodů 
akceptovány!!! 
Přihlašování je přes internet:  
www.rio2013.signaly.cz 
Setkání je určeno pro mládež od 18 do 32 let. 
Z organizačních důvodů se mohou přihlásit pouze ti, kteří budou mít nejpozději v den odletu 
18 let. Mladší jistě budou mít příležitost se SDM zúčastnit v příštích letech. 
 
Termíny:  
16. – 20. července 2013 - Týden evangelizace (pobyt v diecézi) 
23. – 28. července 2013 - Světový den mládeže Rio de Janeiro 
Odlety z ČR budou pravděpodobně v termínech 13. - 15. července 2013 a přílety zpět 
od 30. července 2013.  
 
Předpokládaná cena:   
- letenka cca 35 000 - 40 000Kč 
- balíček poutníka, fond solidarity (10 EUR), doprava autobusem po Brazílii (do diecéze a 
zpět), náklady na pobyt před16. 7. a po 28. 7., režie - celkem 10 800 Kč 
 
Každý může zvolit jednu ze dvou variant: 
A) Varianta s dopravou společnou: Ceny platí výše uvedené. 
B) Varianta s dopravou individuální: Účastník si zajistí vlastní dopravu a zaplatí 10 800 Kč. 
Ten, kdo zvolí tuto variantu, bude informován, kdy a kam se má v Riu de Janeiro dostavit na 
společný odjezd do diecéze. Zajišťujeme ubytování od 13.7. 2013  do maximálně 31.7.2013. 
Ve dnech před či po těchto termínech si každý musí sehnat ubytování sám. 
 
Placení: 
Rezervace místa proběhne po zaplacení zálohy. Informace přijdou emailem. 
Do 15. ledna 2013 je třeba zaplatit zálohu  50 %. 
varianta A s dopravou společnou: 25 000 Kč. 
varianta B s dopravou individuální:  5 000 Kč. 
 
Ostatní 
Pro účastníky budou uspořádána přípravná setkání. Každý si může vybrat jeden z  víkendů, 
které se bude konat v Čechách a na Moravě. 
Cestovní pojištění si každý vyřídí sám. 
Česká republika nemá s Brazílií vízovou povinnost. 
Ke vstupu na území Brazílie potřebují občané České republiky platný cestovní pas 
s minimální platností 6 měsíců od data vstupu. 
 
Organizátoři:  
Organizuje Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení 
mládeže, o.s. 
 
Kontakty: 
Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 3, 160 00 Praha 
mladez@cirkev.cz, 731 625 965, www.rio2013.signaly.cz 


