Skierowanie Księdza Proboszcza

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
w
Weekendowych Dniach Spotkania
w WSD w Sandomierzu

W/w został pouczony o wymaganiach stawianych uczestnikom
Weekendowych Dni Spotkania w WSD w Sandomierzu. Za moją wiedzą i
zgodą zgłasza się na Spotkanie.

Jeśli...
- jeśli rozważasz jakie zamiary ma względem Ciebie Pan Bóg...
- szukasz ewangelicznego dobra i wspólnoty,
- pragniesz stać się radosnym człowiekiem zaufania,
- akceptujesz warunki uczestnictwa,

Pieczątka parafii

dnia ...................................

..................................................

to zapraszamy cię…
... na Weekendowe Dni Spotkania do Wyższego Seminarium Duchownego w
Sandomierzu.

podpis księdza

Przed podjęciem decyzji…
***************************************************

... pamiętaj, że dobre przeżycie Spotkania w WSD domaga się włączenia
uczestników w plan i atmosferę duchową Domu Seminaryjnego.

PESEL UCZESTNIKA ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

Przed podjęciem decyzji poświęć trochę czasu na osobistą modlitwę.
Posłuchaj głosu Boga, pomyśl, czego On oczekuje od Twojej „pielgrzymki do
Sandomierza”?

Nr Oddziału NFZ …………..

Warunki uczestnictwa oraz informacje praktyczne.

Uwagi rodzica o stanie zdrowia dziecka (np. leki zażywane na stałe, częste
nawroty choroby, itp.):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Przygotowanie
Koniecznym warunkiem jest:
- szczera chęć uczestnictwa w Spotkaniu,
- własnoręcznie wypełniona karta zgłoszenia z podpisem uczestnika oraz
księdza proboszcza lub księdza opiekuna.
Podpis jest znakiem akceptacji wymagań stawianych uczestnikom!
Możliwość pobytu w WSD: od piątku (godz. 17.00) do niedzieli (godz. 14.00)
Program: Uczestnicy zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich punktach
programu Weekendowych Dni Spotkania. W czasie pobytu w WSD w
Sandomierzu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zakazanych
używek.

Zakwaterowanie: Wyższe Seminarium duchowne w Sandomierzu, ul.
Żeromskiego 6.
Wiek: W spotkaniu mogą uczestniczyć chłopcy, którzy są uczniami szkół średnich
oraz studenci.
Udział w kosztach: Weekendowe Dni Spotkania są całkowicie darmowe.
Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.
Zgłoszenia udziału: we własnej parafii po podpisaniu „Karty zgłoszenia”.
Co jeszcze zabrać?: strój sportowy do gry w piłkę, ewentualny strój na basen
(kąpielówki, czepek)
Informacje na temat www.wsd.sandomierz.opoka.org.pl
lub www.diecezjasandomierska.pl

Nr .........
Weekendowe Dni Spotkania – WSD Sandomierz
OSOBISTE ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
(wypełnić własnoręcznie i osobiście oddać organizatorom WDS podczas
spotkania).

Zapoznałem się dokładnie z założeniami Weekendowych Dni
Spotkania organizowanych przez WSD w Sandomierzu i akceptuję
warunki uczestnictwa w nich. Ponadto zobowiązuję się włączyć w całość
wspólnego programu.
imię i nazwisko: ...................................................................................
data urodzenia: ....................................................................................
adres: ...................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................
parafia: ................................................................................................
telefon domowy (rodziców): ................................................................
szkoła: ..................................................................................................
dnia .....................................

.........................................
podpis Uczestnika

DEKLARACJA RODZICÓW
(obowiązkowo dla niepełnoletnich, wskazane dla pełnoletnich)
Pozwalam, aby mój syn uczestniczył w Weekendowych Dniach
Spotkania w WSD w Sandomierzu
dnia ...................................

..................................................
podpis Rodzica

