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ZODPOVĚDNÝ KŘESŤAN

OTÁZKovÝ LIST PRO PRV:\Í čAsT

CS1311

Gratubfjeme k dokončeni Vašeho studia lekci prvni části. Prosim ':'!Plňte
následujiciformulář.

Jméno ..

Kód lCI (nevyplňujte, pokud ho neznáte) ..

Adresa ..

Město PSČ .

Věk Pohlaví Zaměstnání ..

Jste ženat (vdaná)? Kolik členů má Vaše rodina? ..

Kolik let jste studoval(a) ve škole? ..

Který sbor navštěvujete? ..

Kolik členů má Váš sbor? ..

Jakou funkci zastáváte ve sboru? .

Jakim způsobem studujete tento kurz? Sám(sama)? .

Ve skupině? .

Jaké další kurzy lCI studujete? ..
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·OTÁZKOVÝ UST PRO PRVNÍ ČÁST

U každé éÍJlovanépoloŽky zaéerněte jedno sprámé poličko (obdélník).
V Ž4y Je n~dříve f'lútčte, ť! číslo otáZky souhlasí s číslempřed obdélníky, kteft

prJ/Ii t'Y/Jlfífllete.
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Zde můžete napsat jakýkoli dotaz týkající se této lekce svému
Instruktorovi.

Ještě Jednou zkontrolujte celý otázkový list a zašlete jej na adresu
svého lCl instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Tato adresa
by měla být uvedena na konci knihy.
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ZODPOVĚDNÝ KŘESŤAN
OTÁZKOVÝ LIST PRO DRUIIOU ČÁST

CS1311

Věříme, že Vám studuo» drubě lekcepřineslo pOl/zhl/zení. VypbíLe, pro-
sím, l1ásledlgfc~form"Lif.

Jméno ..
=:I

~ Kód lCI (nevyplňujte, pokud ho neznáte) .
'Vl

.;; Adresa .
(1)

~ Město PSČ ..
s
C':l
(1),v
;§
.....
Vl

es
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OTÁZKOVÝ LIST PRO DRUHOU ČÁST
U každé čísÚJvanépOÚJžky začerněte jedno správné poličko (obdélník).

V ~1yJe nejdříllf! IIjutěte, že /ísÚJotáZ9 souhlasí s číslem před obdé/ní9. které
prJl'ě I}'/Jbíujete.

Zde můžete napsat svému instruktorovi jakýkolI dotaz týkající
se této lekce.

]eštč Jednou zkontrolujte celý otázkový list a zašlete jel na adresu
svého JCl instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Tato adresa
by mčla být uvedena na konci knihy.

Inatum. ......m~O~~P~k~~~::~ 1
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CS1311

Věříme, že Vám studium třetí lekcepřineslo povzbuzeni. T-ýpbíte, pro-
JIm, následujícíformulář.

Jméno .

Kód lel (nevyplňujte, pokud ho neznáte) .

Adresa .

Město PSe .

DALŠÍ INFORMACE

Rádi Vám zašleme informace o dalších ICI kurzech, které jsou
nyní k dispozici. Pokud máte o tyto kurzy zájem, napište to na ná-
sledující řádky.
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OTÁZKOVÝ LIST PRO TŘETÍ ČÁST
II každé číslovanépoložky začernětejedno spnívné políčko (obdélník).

VŽdy se ncjdříve 1IJiStěte,že číslo otáZky souhlasí s číslempřed obdélní~y, které
prcíl'ě ~ypbílljete.
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Zde můžete uapsat [akýkoh komentář k této lekci:

GRATULUJEME

Ukoncrlr Jste studium tohoto kurzu křesťanské služby Jsme
potčšelll Vaším zárrnem a studium a doufáme, že budete studovat I

1111<' kurzy programu ICI. Zašlete tento otázkový list na adresu své-
hu ICl instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Obdržíte ohod-
nocení Vašeho studia spolu s certifikátem a studiu tohoto kurzu.

N,lplšte zde vaše [rnéno tak, Jak chcete aby bylo uvedeno

1),\ ccrnfikátu .

Pouze pro kancelář JO

Datum Body .








