REGULAMIN WCZASOREKOLEKCJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ
ZESPÓŁ CARITAS PARAFII NSPJ W STAROGARDZIE w DNIACH
3-7.06.2019 r.
Półkolonie trwają od 3.06. 2019 do 07.06.2019 r. w godz. 9,00 do 16,00. W tym
czasie przewidziane są wycieczki:
Program ramowy każdego dnia
7,45. MODLITWY PORANNE
8,00 Msza św.
8,30 śniadanie
9,00 wyprawa nad morze
13,30 Obiad
14,00 Odpoczynek
15,00 Koronka do Miłosierdzia
15,30 wyprawa w teren
18,30 kolacja
19,00 Pogodny wieczór
21,00 Apel Maryjny
21,30 cisza nocna
PROGRAM Wczasorekolekcji
PONIEDZIAŁEK

Wyjazd g. 9,00 zakwaterowanie, obiad i wyprawa nad morze
PIĄTEK g. 17,00 powrót- wyjazd z Białogóry ok. 20,00 w Starogardzie Gd.
Ze względu na warunki pogodowe program może ulec zmianie.
Odpowiedzialni:
a.Za osoby niepełnosprawne odpowiedzialni są pracownicy ŚDS
b.Za dzieci osoby bliskie z rodziny, który rodzice powierzyli opiekę
c.Ks. proboszcz jest tylko pośrednikiem między kierownictwem ośrodka w
Białogórze a uczestnikami rekolekcji.
Uczestnik zobowiązany jest:
a) stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu
dnia obowiązujących w obiekcie miejscach realizacji programu (m.in. przepisy
przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, korzystania z
lodowiska, stoku itp.) z którymi zostaje zapoznany po rozpoczęciu zimowiska;
b) stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów;
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;
i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem;
d) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,
zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami
obowiązującymi na zimowisku;

e) informować o każdej chorobie lub złym samopoczuciu;
f) zgłaszać kadrze wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie
zagrożenia dla zdrowia lub życia;
g) dbać o higienę i schludny wygląd.
2. Podczas trwania rekolekcji, obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania oraz
picia alkoholu, posiadania oraz palenia tytoniu, posiadania oraz zażywania
środków odurzających.
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody kadry oddalać się z terenu miejsca
prowadzenia zajęć.
4. Organizator oraz kadra nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże,
zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności
urządzenia elektroniczne,
Podpis organizatora
Starogard Gd., dnia, 3.06.2019

PODPIS UCZESTNIKA

