...................................., dnia ................................
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA
Duszpasterstwo Młodzieży działające przy Konferencji Episkopatu Polski organizuje spotkanie dla kandydatów do
Bierzmowania z terenu całej Polski w pierwszą sobotę czerwca-0.06.2019 r. nad Jeziorem Lednickim k. Gniezna.
Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla kandydatów do Bierzmowania (w Kuczowie Sakrament Bierzmowania
będzie w roku 2020).
Świadomi rangi planowanego spotkania wyrażamy zgodę na wyjazd naszego syna /-ej córki*/
..........................................................................................................................................................................
urodzonego /-ej/ dnia .............................................. roku w .............................; nr PESEL ..................................
zamieszkałego /-ej/ ul. ................................................................................, tel. ..........................
nad Jezioro Lednickie k. Gniezna w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota) na w/w spotkanie.
Kierownikiem wyjazdu jest: ks. prob. Adam Zmuda, opiekunami panie: Ewa Razik i Monika Kubiak-Krawczyk.
Wyjazd autobusem o godz. 8.00 spod kościoła w Kuczkowie, powrót ok. godz. 1.00 w nocy (pod kościół w
Kuczkowie).
Koszt 35 zł/osoby.
Posiłek i napoje młodzież zabiera we własnym zakresie.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym planem wyjazdu.
Oświadczamy, że w sytuacji wyrządzenia jakichkolwiek szkód przez nasze dziecko pokryjemy wszystkie koszty.
Oświadczamy też, że nasze dziecko objęte jest ubezpieczeniem szkolnym.
Gdyby zdrowie czy życie naszego dziecka było zagrożone, dajemy zgodę ks. proboszczowi na podejmowanie
decyzji i działań ratujących zdrowie czy życie naszego dziecka. Oczywiście żądamy, aby ks. proboszcz w takich
sytuacjach telefonicznie poinformował nas o podejmowanych działaniach.
Podpisy rodziców
..........................................................
..........................................................
* niepotrzebne skreślić

Plan spotkania:
1. Wyjazd o godz. 8.00 spod kościoła w Kuczkowie











8:00 - Otwarcie Pól Lednickich Spowiedź
12:00 - Anioł Pański
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 - Oficjalne rozpoczęcie XXII Spotkania Młodych LEDNICA 2000
17:45 - JESTEM - jak patrzy na mnie Jezus
18:30 - JESTEM - prawdziwe spojrzenie na siebie i innych
20:00 - Eucharystia
21:37 - Jan Paweł II Ojcem naszej wolności
22:40 - JESTEM - nowe narodziny
23:15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

2. Powrót ok. 1.00 w nocy do Kuczkowa (pod kościół)
Powyższą podpisaną zgodę rodziców i kwotę 35 zł młodzież dostarcza do ks. proboszcza Adama Zmudy w
niedzielę 5.05.2019 r. po Mszy św. do zakrystii.

