Zjazd ministrantów w Niepokalanowie
10 – 12 czerwca 2022 r.
NIEPOKALANÓW 2022

INFORMACJE
1. Organizator zjazdu:
O. Sylwester Maria Gąglewski
Tel: 781 213 240
e – mail: bratsylwek@gmial.com
2. Każda przyjeżdżająca grupa pozostaje pod stałą opieką swojego opiekuna przez cały czas trwania zjazdu,
również nocą. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
3. Zgłoszenia grupy dokonuje Ojciec opiekun na specjalnym formularzu, który należy wysłać na adres:
bratsylwek@gmail.com. Ze względów organizacyjnych termin zgłoszeń upływa 31 maja. Formularz
wypełniamy na komputerze.
4. Spotkanie odbędzie się w Niepokalanowie Lasku ul. Teresińska 32 96 – 515 Teresin.
5. Na nocleg mamy zarezerwowany cały dom rekolekcyjny, jeśli ilość uczestników przekroczy liczbę miejsc,
w grę wchodzą jeszcze materace leżące na podłodze.
6. Ewentualne ubezpieczenie grupy opiekunowie załatwiają we własnym zakresie.
7. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą następujące rzeczy:

























Pasta i szczoteczka do zębów
Bielizna na zmianę na 3 dni
2 ręczniki
Chusteczki
Mydło i szampon
Ubranie uroczyste do Kościoła
Buty do Kościoła
Ubranie codzienne w tym coś cieplejszego: bluza, długie spodnie
Kurtka przeciwdeszczowa
Czapka z daszkiem od słońca
Buty do chodzenia po domu
Klapki pod prysznic
Strój sportowy np. dres, krótkie spodenki
Obuwie halowe do gry na boisku z powierzchnią poliuretanową
Komżę
Legitymację szkolną
Lekarstwa (jeśli są brane na stałe. O takiej sytuacji trzeba poinformować ojca opiekuna i wyjaśnić
jak i kiedy je podawać)
Lekarstwa przeciwalergiczne (dotyczy alergików. O takiej sytuacji również trzeba poinformować
Ojca opiekuna i wyjaśnić na co dziecko jest uczulone oraz jak i kiedy podawać lekarstwa).
Śpiwór
Bidon na wodę
Zgodę rodziców na piśmie
Łaskę uświęcającą (być po spowiedzi)
Opiekunowie mają obowiązek dopilnować by uczestnicy brali udział we wszystkich punktach
programu
Koszt pobytu 150 zł. od osoby.

Informacje dotyczące turnieju piłki nożnej
















Termin spotkania: 10 – 12 czerwca 2022 r. Dzień rozgrywek to: 11 czerwca (sobota)
Rozgrywki odbędą się na boisku przy ul. Południowej w Teresinie (blisko Lasku).
W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie ministranci posługujący w parafiach franciszkańskich.
Mecze będą rozgrywane po 8 minut.
Drużyny: 4 zawodników + bramkarz + 1 – 2 rezerwowych. Z każdej kategorii wiekowej może przyjechać
więcej niż jedna drużyna o ile jest odpowiednia liczba osób w odpowiednim wieku.
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 jak całego pobytu zawodnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości
(legitymacji szkolnej).
W sytuacjach wątpliwych co do rozgrywek jak i całego programu organizatorzy zastrzegają sobie prawo
ostatecznej decyzji.
Drużyny kompletujemy z uczniów szkół podstawowych wg poniższych kategorii wiekowych:

I kategoria: klasy 1 – 3
II kategoria klasy: 4 – 6
III kategoria klasy: 7 – 8

