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KFUM og KFUK á Íslandi stendur að hópferð á 
Evrópuhátíð KFUM í Prag, 4.-10. ágúst 2013.

Allar nánari upplýsingar um ferðina má fá á: 
www.kfum.is/evropuhatid2013/

Verð á hátíðina er 169.900 krónur* og innifalið í því 
eru ferðir til og frá Prag, gisting, íslensk fararstjórn, 
hátíðardagskrá og matur á mótssvæðinu.

Verð á hátíðina án ferða til og frá Prag er 85.000 
krónur.* 

Sjálfboðaliðar í vetrarstarfi KFUM og KFUK fá 
25.000 króna niðurgreiðslu á gjaldi á hátíðina.

* Verð miðast við gengi tékknesku krónunnar 25. maí 2012 og við 
flugfargjald í kringum 85.000 krónur.  



Unglingadeildum KFUM og KFUK á Íslandi fyrir 
13-16 ára er boðið að koma með á hátíðina ásamt 
leiðtogum í starfinu. Hver deild þarf að hafa minnst 
fjóra þátttakendur og þá er miðað við að fyrir hverja 
sjö þátttakendur sé einn leiðtogi eldri en 18 ára. 
Foreldrum unglinga í starfinu er að sjálfsögðu boðið 
að slást í hópinn.

Unglingadeildir KFUM og KFUK

Eldri unglingum á aldrinum 16-18 ára er boðið að 
taka þátt í reglulegu félagsstarfi sem fram fer á 
Holtavegi 28 í Reykjavík undir heitinu Prag-deildin 
eða með þátttöku í Ten Sing - „ICEsing“. Þátttaka í 
Prag-deildinni eða Ten Sing er skilyrði fyrir skráningu 
þeirra sem eru 16-18 ára á hátíðina.

Ten Sing, Prag-deildin og KSS

Sjálfboðaliðar og aðrir þátttakendur í starfi KFUM og 
KFUK eldri en 18 ára geta skráð sig beint til þátttöku 
á hátíðinni. Boðið verður upp á reglulega samráðs- 
og kynningarfundi vegna ferðarinnar veturinn 2012-
2013. 

Aðrir unglingahópar geta haft samband við KFUM og 
KFUK á Íslandi ef áhugi er á þátttöku í Evrópuhátíð 
KFUM í Prag 2013.

ungt fólk og fullorðinsstarfið

Æskulýðsfélög í kirkjunni
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