OŚWIADCZENIE

RODZICÓW

(ZAPISY DO ŚRODY 5.06.2019 R.)

Po zapoznaniu się z programem SPOTKANIA, wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
……………………………………………………………………………………………………………………. ucznia klasy….............,
gimnazjum/liceum/technikum nr ……….. w …………………. w I NOCNYM SPOTKANIU DLA MŁODZIEŻY

w dniach 7-8.06.2019 r., organizowanym przez parafię Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach. Akceptuję
religijny charakter spotkania. Stwierdzam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do udziału w spotkaniu
oraz zobowiązuję się do pokrycia kosztów wynikłych z nieprzestrzegania przez moje dziecko obowiązujących
regulaminów. Nr tel. kontaktowego do rodziców/opiekunów w czasie trwania spotkania:
…………………………………………………………………………………………………………

Biorę na siebie odpowiedzialność za przybycie na spotkanie (7.06.2019 r., godz. 19:30) oraz powrót
syna/córki do domu z miejsca zakończenia spotkania, tj. z ZSO nr 5 ul. Nickla 19 w dniu 8.06 br. o godz. 6:00.
Informacja
o
zażywanych
przez
dziecko
lekach
stałych
(podać
nazwę
oraz
dawkę)……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………

data oraz podpis rodziców/opiekunów
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PROGRAM SPOTKANIA
(ZAPISY DO ŚRODY 5.06.2019 R.)
Rozpoczęcie: Piątek, 7 czerwca 2019 r., godz. 19:30 – ZSO nr 5 ul. Nickla 19
 Przywitanie, śpiew, dyskusja w grupach,
 Koncert ks. Jakuba Bartczaka
 Przejście do Kościoła Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach
 Czuwanie modlitewne (okazja do spowiedzi)
 Eucharystia
 Powrót do szkoły
 Kiełbaski z grilla
 Taniec belgijski i inne tańce integracyjne
 Filmy, czyli noc kinomana
 Karaoke
 Zajęcia rekreacyjne (Nocny turniej piłkarzyków, ping-ponga i siatkówki, unihokej, bilard, dart, planszówki)
Zakończenie: Sobota, 8 czerwca br., godz. 6:00. KOSZT: 10 zł
Zabrać ze sobą: Dużo sił na całą noc ciekawych zajęć, dobry humor, zmienne obuwie, strój sportowy (do gry w
siatkówkę) kieszonkowe. W czasie spotkania czynna będzie kawiarenka, sprzedawane będą artykuły żywnościowe. Można
także wziąć ze sobą karimatę i śpiwór.

INFORMACJA I REGULAMIN na stronie www.fb.com/NocneCzuwanieMłodychwMiechowicach
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