OBÓZ REKOLEKCYJNY NAD JEZ. PŁASKIM „MIKASZÓWKA”

KARTA INFORMACYJNA
TURNUS 2 - WARSZAWA-WESOŁA - SŁUŻBY

1.

Termin 15 – 23.07. 2016 r.
Wyjazd: piątek 15.07.2016, godz. 10.00, Warszawa-Wesoła,
parking ul. Ks. Skargi 2, parafia Opatrzności Bożej,
Powrót: sobota 23.07.2016, ok. godz. 16.00 - 17.00
Informacja o powrocie autokaru (tylko w dniu podróży):
tel. 788-680-962

2.
3.

Koszt: 150 zł

4.

Wypełniona karta wraz z zaliczką w wysokości 100 zł lub całą
sumą musi zostać zwrócona do organizatorów najpóźniej dnia
20 maja 2016 r.
Zwrot w terminie wypełnionej karty wraz z zaliczką jest
warunkiem przyjęcia. Niedopełnienie tego warunku oznacza
rezygnację i skreślenie z listy uczestników.
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:




5.

6.

Ks. Mirosław Nowosielski, 96-116 Dębowa Góra, Żelazna 1,
Tel. 46/ 831-33-41, tel. kom. 602-304-898 (w czasie trwania
obozu ten telefon jest nieczynny)
Zygmunt Nowosielski, ul. Instytutowa 11, 96-100
Skierniewice, tel. kom. 606-240-447, e-mail: znow@wp.pl

Adres obozu do kontaktu w szczególnych sytuacjach:
Imię i nazwisko dziecka
Obóz Rekolekcyjny nad jez. Płaskim,
Wieś Rygol, 16-315 Lipsk
Prosimy nie telefonować do dzieci ani nie odwiedzać dzieci w
czasie trwania obozu. Wszelkie odwiedziny utrudniają
funkcjonowanie obozu rekolekcyjnego.

UWAGA!
TEJ KARTY PROSIMY NIE ZWRACAĆ,
ALE ZACHOWAĆ DLA SIEBIE!

REGULAMIN OBOZU REKOLEKCYJNEGO „MIKASZÓWKA”.
W trosce o dobro wszystkich uczestników obozu oraz o jasność przyjętych
zasad prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Obozu Rekolekcyjnego
„Mikaszówka”.

I. Uczestnikowi nie wolno:
1) kupować, posiadać i palić papierosów
2) kupować, posiadać i spożywać alkoholu
3) kupować, posiadać i używać narkotyków i innych środków odurzających
4) używać telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy mp3, itp.
(należy je oddać do depozytu w dniu przyjazdu na czas trwania obozu)
5) zachowywać się niewłaściwie na pomoście kąpielowym i w czasie kąpieli:
- wpychać, lub wrzucać innych do wody,
- przytapiać inne osoby
- skakać do wody na głowę
- zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu
lub innych osób przebywających na pomoście lub kąpiących się.
6) niszczyć namiotów obozowych (w przypadku zniszczenia namiotu, koszty
naprawy, lub zakupu nowego namiotu ponoszą rodzice dziecka).
II. Uczestników prosimy, by nie telefonowali do domu rodzinnego bez
wcześniejszego uzgodnienia tego z animatorem lub prowadzącymi.
III. Rodziców (opiekunów) prosimy o nieodwiedzanie dzieci w czasie obozu
oraz o nietelefonowanie do obozu. W uzasadnionych dobrem dziecka
sytuacjach (problemy zdrowotne, wychowawcze) organizatorzy będą sami
kontaktowali się z rodzicami (opiekunami).
IV. Prosimy, by rodzice i uczestnicy zadbali o skromne i schludne stroje,
uwzględniające charakter obozu. Niewłaściwe jest noszenie przez dziewczęta
zbyt krótkich spódniczek (mini) lub zbyt krótkich bluzeczek (odsłaniających
brzuch). Dziewczynki powinny mieć ze sobą dłuższe spódniczki na
niedzielne wyjście do kościoła.
V. Uczestnikami obozu są chłopcy i dziewczęta. W takim środowisku czymś
naturalnym jest zainteresowanie osobami płci odmiennej i rodzące się
uczucia. Prosimy uczestników, aby w czasie trwania obozu nie angażowali
się we wzajemne relacje uczuciowe i ich nie rozwijali. Zaangażowanie
uczuciowe koncentruje uczestnika obozu na konkretnej osobie i nie pozwala
mu skorzystać z tego, co jest celem obozu.
VI. W wypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik może
zostać karnie usunięty z obozu i odesłany do domu pod opieką upoważnionej
przez kierownika obozu osoby na koszt rodziców lub rodzice odbiorą
osobiście dziecko z obozu.

