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DUCHOVNí DARY
OTÁZKOVÝ LIST PRO PRVNÍ ČÁST

CS5151

Gratulujeme k dokončení Vašeho studia lekcí pnmí části. Prosím 1!.YPlňte
následujícíformulář.

Jlnéno ..

Kód lCl (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? ..

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

Ve skupině? .

Jaké další kurzy lCl studujete? .
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OTÁZKOVÝ LIST PRO PRVNÍ ČÁST

U kazdé éfslované poloZky zaéerněte jedno správné po/íéko (obdélník).
V z4Y se nejdříve Ujistěte, ze éíslo otáZk:J souhlasí s éístempřed obdélník:J, které

právě ttyplnujete.

Zde můžete napsat jakýkoli dotaz týkající se této lekce svému
instruktorovi,

Ještě jednou zkontrolujte celý otázkový list a zašlete jej na adresu
svého rCI instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Tato adresa
by měla být uvedena na konci knihy.

I P"'ť! pro kanaw 1CI I
Datum Body .
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Věiime, ze Vám studium druhé lekcepň'neslo povzbuzení. Vyplňte, pro-
sím, následU/fcíformulář.

Jméno ..

Kód rCI (nevyplňujte, pokud ho neznáte) ..

Adresa .

Město PSČ ..
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OTÁZKOVÝ LIST PRO DRUHOU ČÁST

U každé číslované poloŽky zaéerněte jedno správné políčko (obdélník).
V ž4Y se nejdříve Ujistěte, že číslo otáZky souhlasí s číslempřed obdélník:J, které

právě 1!Yplňujete.

15 [::AJ[I]~c:::Q:]
16 [::AJ[I]~c:::Q:]
17 [::AJ[I]~c:::Q:]
18 [::AJ[I]~c:::Q:]
19 [::AJ[I]~c:::Q:]
20 [::AJ[I]~c:::Q:]

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

Ještě jednou zkontrolujte celý otázkový list a zašlete jej na adresu
svého lCI instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Tato adresa
by měla být uvedena na konci knihy.
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OTÁZKOVÝ LIST PRO TIlETÍ ČÁST
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Věříme, že Vám studium třetí lekcepřineslo povzbuzení. Vypbíte, pro-
sím, následujid formulář.

Jméno ..

Kód lel (nevyplňujte, pokud ho neznáte) .

Adresa .

Město pse .

DALší INFORMACE

Rádi Vám zašleme informace o dalších ICI kurzech, které jsou
ny í k dispozici. Pokud máte o tyto kurzy zájem, napište to na ná-
sledující řádky.
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OTÁZKOVÝ LIST PRO TŘETÍ ČÁST

U každé číslované poloŽky začerněte jedno správné políčko (obdélník).
1 'Ž& se fle;dfive UJiStěte,že číslo otáZky souhlasí s číslempřed obdélník:Y, které

právě ~'YPltílljete.

Zde můžete napsat jakýkoli komentář k této lekci:

GRATULUJEME

Ukončili jste studium tohoto kurzu křesťanské služby. Jsme
potěšeni Vaším zájmem o studium a doufáme, že budete studovat i
jiné kurzy programu rCI. Zašlete tento otázkový list na adresu své-
ho rCI instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Obdržíte ohod-
nocení Vašeho studia spolu s certifikátem o studiu tohoto kurzu.

Napište zde vaše jméno tak, jak chcete aby bylo uvedeno

na certifikátu: ..

I p,u'?! pro k"",,1Jf JO I
Datum Body .






