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OBÓZ REKOLEKCYJNY NAD JEZ. PŁASKIM „MIKASZÓWKA”

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW
4. Osoby, które przyjeżdżają własnymi samochodami, proszone są o
przyjazd w piątek 15.0.2016 w godzinach 16.00 - 19.00 (prosimy nie
przyjeżdżać wcześniej)
Uwaga! Ilość miejsc parkingowych dla samochodów na terenie obozu jest
bardzo ograniczona, nie możemy także zostawiać samochodów w
otaczającym obóz lesie. Dlatego, w przypadku przyjazdu na rekolekcje
własnym samochodem, trzeba się liczyć z tym, że po rozpakowaniu pojazdu
w obozie, trzeba go będzie odprowadzić i pozostawić na czas trwania
rekolekcji u zaufanego gospodarza na wsi.

5. Opieka nad dziećmi
Choć zasadniczo rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw, to istnieje
możliwość zabrania ze sobą dzieci. W czasie, gdy rodzice będą mieli zajęcia
rekolekcyjne, dla dzieci zapewniona będzie opieka.

6. Koszt.
- para małżeńska: 700 zł.
- dzieci do 5 lat - gratis
- dzieci starsze: 100 - 200 zł od osoby (do uzgodnienia)
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8. Wpłata zaliczki (potrzebna na wcześniejsze zakupy)
Wraz ze zwrotem KARTY ZGŁOSZENIOWEJ [kwalifikacyjną] należy
wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł - także w terminie do 20 maja. br.
(Można również wpłacić od razu całą sumę).
Pozostałą część opłaty za obóz można przekazać po 20 maja - do dnia
rozpoczęcia obozu włącznie (można wpłacić po przyjeździe na obóz)
Zaliczkę lub wpłatę za obóz można przesłać przelewem na konto:
Zygmunt Nowosielski
BZW-WBK
34 1500 1689 1016 8043 3912 0000
Tytułem: Mikaszówka. Turnus dla małżeństw.

9. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:
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. 606-240-447, e-mail: znow@wp.pl

7. Zapisy.
Aby małżeństwo zostało przyjęte na obóz rekolekcyjny prosimy
dopełnić następujących formalności:
a) Zgłosić do organizatorów chęć uczestnictwa w rekolekcjach (telefonicznie,
mailem…)
b) Otrzymaną od organizatorów KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ [kwalifikacyjną]
należy wydrukować.
c) Po zaakceptowaniu Regulaminu obozu (p. pkt.10) KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.
d) Kartę odesłać do organizatorów mailem albo pocztą tradycyjną (listem
zwykłym - prosimy nie wysyłać listów poleconych) w terminie do 20. maja br.
na adres:
Zygmunt Nowosielski
Ul. Instytutowa 11, 96-100 Skierniewice
znow@wp.pl, tel. 606-240-447

10. REGULAMIN OBOZU REKOLEKCYJNEGO „MIKASZÓWKA”.
a) Na obozie rekolekcyjnym obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz
używania środków odurzających, w tym alkoholu.
Osoby, które mają problem z paleniem papierosów prosimy o
wcześniejszy kontakt z organizatorami w celu indywidualnego ustalenia
zasad funkcjonowania na rekolekcjach.
b) W przypadku uszkodzenia namiotu (także nieumyślnego), koszty
naprawy lub zakupu nowego ponoszą uczestnicy a w wypadku dzieci rodzice dziecka.

