KILKA CENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH „WAKACJI Z BOGIEM”
1. Wakacje z Bogiem to czas rekolekcji. Znaczy to, że wraz z wypoczynkiem i zabawą, przekazywane
są dzieciom i młodzieży treści religijne.
2. Codzienna Msza Święta, modlitwa i spotkania przygotowane są z myślą o pogłębianiu relacji z
Bogiem i dostrzeganiu Jego działania oraz budowaniu wspólnoty.
3. Rozpoczęcie turnusu w dniu wyznaczonym o godzinie 13.00 (prosimy przywozić uczestniczki
najwcześniej od godziny 9.00). Odbiór ostatniego dnia od godziny 10.00 z koniecznością
zgłoszenia organizatorom faktu odebrania dziecka.
4. Odpowiednią kartę zgłoszeń, która znajduje się na stronie http://szarytki.chelmnosm.pl/dlamlodych/wakacje-z-bogiem/ należy starannie i czytelnie wypełnić (do końca maja) i przesłać na
adres: S. Katarzyna Mierzejewska, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno. Koszt rekolekcji
wynosi 200 zł. Wpłacamy przy przybyciu dziecka na rekolekcje.
5. Bardzo dużą uwagę zwracamy na kulturę osobistą, szacunek i relacje międzyosobowe oparte na
przyjaźni i zaufaniu. Organizacja zajęć ma na celu nabywanie umiejętności gospodarczych i
odpowiedzialności za wspólnotę, która przejawia się w miłej atmosferze, czystości, porządku,
punktualności i sumienności. Tak kadra, jak i uczestniczki, mają swoje dyżury i odpowiadają za
poziom i dobrą jakość przeżywanego czasu w naszej placówce – w jednym zdaniu: MY
SPRZĄTAMY. 
6. Organizatorzy i kadra nie odpowiadają za wartościowe rzeczy narażone na zaginięcie. Prosimy o
niezabieranie ze sobą laptopów, tabletów, radia, biżuterii itp. Z komórek uczestniczki korzystają w
określonym i uzgodnionym czasie, tak by nie przeszkadzać sobie i innym w przeżywaniu kontaktu z
Bogiem i koleżankami. Istnieje możliwość oddania pieniędzy bądź cennych rzeczy na przechowanie
do animatorki, która w razie potrzeby udostępnia je, zapewniając tym samym większe
bezpieczeństwo.
7. Podczas turnusu zapewniamy opiekę medyczną, niemniej prosimy o poinformowanie organizatorów
o wszystkich dolegliwościach i problemach zdrowotnych, o zażywanych lekach i potrzebach
dziecka. Organizujemy wycieczki, zatem jeśli uczestniczka ma chorobę lokomocyjną, niech będzie
zaopatrzona w odpowiedni lek. Na pewno będzie przydatny środek przeciw komarom. Obowiązkowe
jest nakrycie na głowę podczas słonecznych wędrówek, a także wygodne obuwie. Oprócz tego
potrzebne są osobiste rzeczy, z uwzględnieniem właściwego stroju na Mszę Świętą (zwracamy
uwagę na skromny wygląd). Konieczne będą także: śpiwór, cienki płaszcz przeciwdeszczowy, Pismo
Święte, różaniec, notatnik, strój kąpielowy. Można korzystać z aparatu fotograficznego. Zdjęcia będą
dostępne dla zainteresowanych na naszej, wyżej podanej stronie internetowej.
8. W czasie rekolekcji zapewniamy wyżywienie podstawowe pod dostatkiem. Prosimy o zwrócenie
uwagi, aby uczestniczki nie zabierały ze sobą napojów energetyzujących, chipsów, zupek chińskich i
tego, co sami uważamy za szkodliwe. Zapewniamy owoce i słodycze.
9. Osoby, rodziny bądź instytucje, które mają możliwości i chęć, mogą wspomagać naszą posługę
dzieciom i młodzieży poprzez różnorakie dary, które uważają za właściwe (np. słodycze, materiały
plastyczne, gry, urządzenia sportowe…). Za wszelkie dobro i zaufanie serdecznie dziękujemy. Wraz
z całą grupą rekolekcyjną rodzinę, znajomych i wszystkich, którzy się polecają naszej pamięci,
zapewniamy o codziennych modlitwach i ofiarach serca w czasie Eucharystii.
10. Proszę, o ile to możliwe, aby karta zgłoszeń uczestniczki w rekolekcjach była podpisana przez oboje
rodziców.
11. W czasie trwania rekolekcji prosimy o nieodwiedzanie uczestniczek z racji różnych reakcji
pozostałych dziewcząt biorących udział w rekolekcjach. W razie pilnych spraw prosimy o kontakt z
organizatorami, wyjaśniając wszelkie wątpliwości.
S. Katarzyna – 608 857 123

Wincentyńskie „Wakacje z Bogiem” 2018
23.06-30.07 (7-14 lat)
ul. Mariacka 24/28, 61-012 POZNAŃ
***
3-10.07 (15-35 lat)
ul. Kościelna 1, 83-311 Goręczyno, OSTRZYCE
***
13-19.07 (7-14 lat)
ul. Poznańska 28, 64-200 WOLSZTYN
Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY!!!
S. Katarzyna Mierzejewska, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
tel. 608-857-123
e-mail: wincentka@wp.pl
Siostry Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (Szarytki)
www.szarytki.chelmnosm.pl (zakładka DLA MŁODYCH)

