Pelplin, 29 kwietnia 2019 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Już od 1997 r. jako Kleryckie Koło Misyjne organizujemy Obóz Misyjny. Przez pierwsze
dwa lata odbywał się w różnych miejscach, od 1999 r. obóz był organizowany we wszystkim
znanym Garczynie, a w tym roku czas na kolejną zmianę miejsca – Obóz Misyjny odbędzie się
w Bysławku (k. Tucholi). Z wielką radością pragniemy zaprosić wszystkie dzieci z Kół Misyjnych
na letni wypoczynek z Panem Bogiem w Bysławku.
Dom Rekolekcyjny w Bysławku znajduje się na terenie byłego klasztoru. Warunki w tym
ośrodku są znacznie lepsze niż w Garczynie. W pobliżu znajdują się rozległe lasy, strzeżone
jezioro, a także liczne atrakcje w pobliżu (w planie przewidziany jest wyjazd autokarowy).
Jak zwykle na obozie będziemy zagłębiali się w tematyce misyjnej, nie zabraknie codziennej
modlitwy, a także będzie czas na zabawę. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.
Adres: Bysławek 60, 89-510 Bysław.
Termin: turnus I (8-13 VII), turnus II (15-20 VII), turnus III (22-27 VII).
Warunek uczestnictwa: przyjmujemy dzieci w wieku 8-15 lat, które należą do Koła Misyjnego
przy swojej parafii lub szkole.
Przyjazd: dojazd dzieci do miejsca wypoczynku należy zapewnić we własnym zakresie, dzieci
należy przywieźć w poniedziałek, w godz. 14.00-16.00.
Odbiór: dzieci należy odebrać w sobotę, w godz. 14.00-16.00.
Koszt: 250 zł, staramy się jak najbardziej obniżyć koszty, aby każdy mógł wziąć udział w obozie,
więc mimo zmiany miejsca i lepszych warunków pozostaliśmy przy zeszłorocznej cenie.
W przypadku dzieci pochodzących z rodzin uboższych, których nie stać na pokrycie kosztów
obozu, proszę o bezpośredni kontakt ze mną.
Zgłoszenia: dzieci można zgłaszać tylko przez stronę internetową: www.kolomisyjne.pl,
po wysłaniu internetowego zgłoszenia, otrzymają Państwo potwierdzenie lub odmowę
przyjęcia zgłoszenia (liczba miejsc jest bardzo ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń), a także wzór karty kwalifikacyjnej. Dzieci zgłaszać można do 9 czerwca.
Zaliczka: 100 zł, zaliczkę można dostarczyć osobiście, przesłać przekazem pocztowym na nasz
adres, lub też istnieje możliwość wpłaty na konto bankowe: Millennium, oddział w Starogardzie
Gdańskim, nr konta: 08 1160 2202 0000 0003 1130 8289, odbiorca: Patryk Wyka,
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin, tytułem: Obóz Misyjny 2019 – imię i nazwisko uczestnika

(nr turnusu). W przypadku wpłaty na konto bardzo prosiłbym o zachowanie potwierdzenia
przelewu.
Warunki przyjęcia dziecka na obóz: do 9 czerwca należy dostarczyć kartę kwalifikacyjną (Plac
Mariacki 7, 83-130 Pelplin), a także zaliczkę w wysokości 100 zł. Po nie spełnieniu jednego z tych
warunków do 9 czerwca, zgłoszenie zostanie anulowane.
Pokoje: 2-3 osobowe, w których znajdują się łóżka lub materace, prosimy o zabranie ze sobą
śpiworów, poduszek itp. Toalety i prysznice są w większości wspólne.
Kadra opiekunów: opiekunami podczas obozu będą klerycy i osoby świeckie z odpowiednimi
kwalifikacjami wymaganymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Opieka medyczna: na każdym turnusie zapewniona będzie opieka zawodowej pielęgniarki.
O wszelkich problemach zdrowotnych, lekach, które dziecko musi brać, należy poinformować
opiekuna lub pielęgniarkę.
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elektronicznych: laptopów, tabletów, przenośnych głośników, w miarę możliwości także
telefonów komórkowych (dziecko będzie mogło skontaktować się z rodzicami przez
opiekunów grup, a także rodzice otrzymają numery telefonów do opiekunów). Niech czas
spędzony na obozie będzie realnym spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem.
Zabieramy ze sobą: śpiwór, poduszkę, koc, przybory kosmetyczne, dwa ręczniki, kąpielówki,
nakrycie
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przeciwdeszczowy, wygodne buty i strój sportowy, niezbędne leki, legitymację, Pismo Święte
i różaniec, pieniądze na drobne wydatki, a ministranci proszeni są o zabranie komży.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich na XXII Obóz Misyjny, mamy nadzieję,
że czas spędzony w Bysławku będzie owocny. Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, proszę
o kontakt ze mną, kl. Patryk Wyka (tel. 798-491-492 lub kkm.pelplin@gmail.com).
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Kleryckiego Koła Misyjnego
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