Rekolekcje dla młodzieży

Po zbadaniu stwierdzam (rozpoznanie)..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
a) Może być uczestnikiem...........................................................................
b) Zalecenia dla wychowawców i służby zdrowia......................................
.......................................................................................................................
……………………………………………………………………………...

Temat: Jeżeli nie doświadczyłeś cudu,
sam stan się cudem

data..............................

.....................................................
(pieczątka i podpis)

Co zabrać z sobą i jak przygotować się na rekolekcje?















–

Pismo Święte
Notatnik, długopis
Dokumenty /legitymacje szkolną, dowód osobisty/ i pieniądze
Śpiwór (?), latarkę, coś od deszczu, igła-nitka (można mapy regionu)
Instrumenty muzyczne, np. gitara, tamburyno... i śpiewnik
Odpowiednie buty i ubranie na wyjścia w góry (min. nakrycie głowy)
Mundury, koszulki i berety Wojska Gedeona /ci, którzy już je mają/
Strój uroczysty na Eucharystie (dziewczęta-sukienki)
Odpowiednie nastawienie na owocne przeżycie rekolekcji (m.in.
przez dystans do używania tel. komórkowego)
W podanym terminie pierwsza data jest dniem przyjazdu /należy
przyjechać najpóźniej do godz. 18 00/, druga data jest dniem odjazdu,
po uporządkowaniu ośrodka /ok 11 00/.
Transport – ks. Bogdan Pawłowski. kom.505264400
Zaliczka do 15 maja \dane na stronie WG\
Bliższe informacje na stronie www.wojskogedeona.pl, i przez kontakt
telefoniczny.
Kartę po wypełnieniu oddajemy swojemu kapłanowi lub ks. Leszkowi
(można w formie elektronicznego skanu). Dla siebie zachowujemy
ksero, aby pamiętać o informacjach.
Zaliczka wpłacona (data, komu)……………………………………..

(pieczątka i nr.
karty)

Orzeczenie lekarskie– ewentualnie rodzica (dla nieletnich)

Termin rekolekcji: 29.06-08.07. 2016
Miejsce: SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W RAJCZY –
NICKULINIE; 34 - 370 RAJCZA 374; tel. 33 864 33 55

Koszt: 500 zł. (zaliczka 200 zł) + dojazd
Adres i telefon kontaktowy: ks. Leszek Piórkowski, ul. Nowowiejskiego 2, 09-400
Płock, tel.509 026 089, email:gedeon@op.pl; ks. Bogdan Pawłowski (kom.
505264400); ks. Krzysztof Drzazgowski (kom. 516778321); ks. Marek Wiśniewski
(kom. 796621037); ks. Michał Piekarski (kom.512812736); ks. Tomasz Dec (kom.
793697643)

Imię i nazwisko:
Wiek i szkoła \uczelnia\:
Adres, telefon:

PESEL:
Parafia, wspólnota, ruch, stowarzyszenie i pełniona w nich ewentualnie funkcja:

Zgoda rodziców \dla niepełnoletnich\: Wyrażam zgodę na wyjazd mojego
dziecka na Rekolekcje Wojska Gedeona, w podanym na karcie terminie i miejscu.
Akceptuję zasady przebiegu rekolekcji, m.in. ograniczony kontakt telefoniczny
(rekolekcje wymagają skupienia). W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wyrażam
zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów ratujących zdrowie i życie, oraz
podanie odpowiednich leków.
Mój telefon kontaktowy /rodzica-opiekuna/ ……………………

Uwagi\Podpis ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

