Zjazd ministrantów w Niepokalanowie
8 – 10 czerwca 2018 r.
NIEPOKALANÓW 2018

8 czerwca – piątek
1800 – Kolacja
– Spotkanie organizacyjne
2000 – Pogodny wieczór
2130 – Msza św.
2300 – Spoczynek
9 czerwca – sobota
630 – Pobudka
700 – Msza św.
800 – Śniadanie
845 – Wyjście na boisko
900 – Rozpoczęcie rozgrywek
1300 – Obiad
1500 – Rozgrywki cd.
– Ogłoszenie wyników wręczenie nagród
1800 – Kolacja (ognisko)
2000 – Pogodny wieczór – spotkanie ze strażą pożarną z Niepokalanowa
2130 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
2200 – Pacierz i zakończenie Adoracji
2300 – Spoczynek
10 czerwca – niedziela
700 – Pobudka
730 – Pacierz
– Śniadanie
– Pakowanie rzeczy
900 – Wyjście do Niepokalanowa (zabieramy ze sobą komże)
1000 – Msza św. w Bazylice
1100 – Misterium Męki Pańskiej
1230 – Obiad
1300 – Zakończenie i rozjazd

Informacje ogólne dotyczące zjazdu ministrantów w Niepokalanowie 8 – 10 czerwca 2018 r.
Organizator zjazdu:
O. Sylwester Maria Gąglewski
Tel: 781 213 240
E – mail: bratsylwek@gmial.com
1. Każda przyjeżdżająca grupa pozostaje pod stałą opieką swojego opiekuna przez cały czas trwania zjazdu,
również nocą. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
2. Zgłoszenia grup dokonujemy na specjalnym formularzu i wysyłamy drogą elektroniczną na adres:
bratsylwek@gmail.com. Ze względów organizacyjnych termin zgłoszeń upływa 31 maja.
3. Na nocleg mamy zarezerwowany cały Niepokalanów Lasek, jeśli ilość uczestników przekroczy liczbę miejsc, w
grę wchodzą jeszcze materace i śpiwory
4. Ewentualne ubezpieczenie grupy opiekunowie załatwiają we własnym zakresie.
5. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą następujące rzeczy:
- Mydło
- Pasta i szczoteczka do zębów
- Bielizna na zmianę na 3 dni
- 2 ręczniki
- Chusteczki
- Szampon do włosów
- Ubrania w zależności od pogody
- Buty do chodzenia po domu
- Klapki pod prysznic
- Buty do kościoła
- Strój sportowy (spodenki, koszulka, buty halowe)
- Komżę
- Legitymację szkolną
- Lekarstwa ( jeśli są brane na stałe)
- śpiwór
- Zgodę rodziców na piśmie
- Łaskę uświęcającą
6. Opiekunowie mają obowiązek dopilnować by uczestnicy brali udział we wszystkich punktach programu.
7. Miejsce pobytu na czas spotkania: Niepokalanów Lasek ul. Teresińska 32 96 – 515 Teresin
8. Koszt pobytu 60 zł. od osoby.

Ogólne informacje dotyczące turnieju piłki nożnej
















Termin spotkania: 8 – 10 czerwca 2018 r.
Rozgrywki odbędą się na boisku przy ul. Południowej w Teresinie (blisko Lasku). Tym razem nie mamy do
dyspozycji hali sportowej na ewentualność złej pogody.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie ministranci posługujący w parafiach.
Mecze będą rozgrywane po 10 minut: 4 zawodników + bramkarz, ilość zawodników rezerwowych jest
nieograniczona. Drużyna może przyjechać ze swoimi koszulkami, ważne by były jednakowe.
Obowiązuje obuwie halowe.
Picie i wyżywienie zapewniają organizatorzy.
Sędziowanie odbędzie się według oficjalnych przepisów gry w piłkę nożną.
Za wybryki chuligańskie na boisku lub w czasie trwania spotkania, cała drużyna będzie zdyskwalifikowana.
W czasie całego pobytu wymagana jest stała obecność Ojca opiekuna.
W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości (legitymacji
szkolnej).
W sytuacjach wątpliwych organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji.
Zwycięzcy walczą o puchar O. Prowincjała.
Losowanie kolejności meczy według kategorii wiekowych:
 Szkoła Podstawowa – rok urodzenia: 2005 i młodsi
 Gimnazjum – rok ur.: 2002 – 2004
 Liceum – rok ur.: 99 – 2001
Z każdej parafii można zgłosić jeden zespół z każdej kategorii wiekowej.
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Informacje dla uczestników
1. Każda przyjeżdżająca grupa pozostaje pod stałą opieką swojego opiekuna przez cały czas trwania zjazdu,
również nocą. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
2. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą następujące rzeczy:
- Mydło
- Pasta i szczoteczka do zębów
- Bielizna na zmianę na 3 dni
- 2 ręczniki
- Chusteczki
- Szampon do włosów
- Ubrania w zależności od pogody
- Buty do chodzenia po domu
- Klapki pod prysznic
- Buty do kościoła
- Strój sportowy np. dres
- Komżę
- Legitymację szkolną
- Lekarstwa ( jeśli są brane na stałe)
- śpiwór
- Zgodę rodziców na piśmie
- Łaskę uświęcającą
3. Uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach programu.
4. Koszt pobytu 60 zł.
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1.
Parafia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Osoba odpowiedzialna za grupę:…………………………………………………………………………………………………………………
3. Planowana godzina przyjazdu:…………………………………………..
4. Planowana godzina odjazdu:………………………………………………
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