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INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW GRUP
Dni Młodych Goleniów 1-3 maja 2017 r. – „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”
Ze względu na wiele ważnych i szczegółowych informacji, uprzejmie proszę
o DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.
1)

Punkt rejestracyjny, do którego zgłaszają się opiekunowie grup będzie znajdował się
w siedzibie Teatru Brama przy ul. Zielona droga 9 w Goleniowie. W bezpośredniej bliskości
recepcji znajduje się parking dla autokarów i samochodów osobowych. Grupę w recepcji
zgłasza OPIEKUN. Najpierw odbywa się regulowanie należności, następnie odbiór
materiałów i zakwaterowanie. Podczas rejestracji należy poinformować o nowych
osobach w grupie.

2)

Pierwszy stolik – „Kasa”. Tu, w formie gotówki, opiekun grupy przekazuje należności za
uczestnictwo młodych - 50 zł od osoby. Opiekunowie są zwolnieni z opłat. Nie uwzględnia
się przekazów lub przelewów bankowych. Opiekunowie regulują koszty za ilość
uczestników zapisanych na Dni Młodych w elektronicznej rejestracji grup –
niezależnie od tego gdy ostatecznie przyjechało mniej osób. Szczegółowy wykaz grup
i kosztów, których będziemy oczekiwać znajduje się w załączniku. Natomiast przy stoliku
„Koszulki” będą regulowane koszty zamówionych wcześniej koszulek (10 zł za
sztukę) oraz ich odbiór. W załączniku przekazujemy także tabelę opłat za koszulki.
Stoliki „Dekanaty” i „Kwatermistrz”. Po uregulowaniu należności opiekun proszony
będzie o podejście do jednego ze stolików oznaczonych właściwym dla niego dekanatem.
Każdy z opiekunów będzie poproszony w recepcji o okazanie oświadczeń rodziców osób
niepełnoletnich (w załączniku). Bez nich uczestnictwo w Dniach Młodych nie jest
możliwe. Tu również opiekunowie otrzymają pakiety materiałów dla uczestników,
tj.: plecaki (worki sportowe), identyfikatory, smycze, „Poradniki uczestnika” oraz informacje
o zakwaterowaniu przy stoliku „Kwatermistrz”.
Każdy z opiekunów (również dodatkowych) będzie zarazem animatorem dla swojej
grupy podczas tzw. spotkania w małych grupach, które odbędzie się 3 maja o godz.
10.30. Konspekty i instrukcje (w załączniku) przeprowadzenia tej części programu będzie
przekazywał w recepcji ks. Marcin Szczodry.
Noclegi. Opiekunów grup prosimy o obowiązkowe towarzyszenie swojej młodzieży
przez cały czas trwania Dni Młodych (także na noclegach w szkołach).
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Za bezpieczeństwo grupy młodzieży w czasie trwania Dni Młodych są odpowiedzialni
jej opiekunowie.
Zadbajmy o to, aby zakwaterowanie było sprawne. Każdy uczestnik powinien być
przygotowany na skromne zakwaterowanie w warunkach pielgrzymkowych. Dlatego każdy
powinien posiadać śpiwór i karimatę. Wszystkie noclegi będą realizowane wyłącznie
w salach szkolnych i halach sportowych, z dostępem do toalet i pryszniców.
Po dotarciu na miejsce zakwaterowania wszyscy uczestnicy pozostawiają część swoich
rzeczy, biorąc to co niezbędne do uczestnictwa w programie. W ciągu dnia nie będzie
możliwości powrotu do szkół. Każdy uczestnik Dni Młodych posiada przy sobie
identyfikator i „Poradnik uczestnika”, a także konieczne leki i dokumenty osobiste. Zaleca
się, aby pieniądze i rzeczy wartościowe również mieć przy sobie. Większość spotkań będzie
odbywać się na przy Stadionie Miejskim OSiR i w kościołach. Warto zatem uprzedzić
uczestników, aby zabrali ze sobą karimatę lub ubranie właściwe do siedzenia na ziemi lub
podłodze.
Księży prosimy o wzięcie ze sobą alby i stuły koloru białego. Uprzejmie prosimy
wszystkich księży o posługę w sakramencie pokuty w poniedziałek od godz. 19.45
i wtorek od godz. 20.30. Prosimy również o tę posługę pół godziny przed Mszami
Świętymi, a kapłanów, którzy nie będą koncelebrować również podczas Mszy Świętej.
Ministranci i lektorzy, którzy wezmą udział w warsztatach liturgicznych proszeni są
o zabranie swoich szat liturgicznych.
Kawiarenka dla opiekunów. Dnia 1 i 2 maja w godzinach od 12.00 do 18.00 w budynku
Goleniowskiego Domu Kultury przy ul. Juliusza Słowackiego 1 będzie dostępna kawiarenka
dla opiekunów. W czasie trwania warsztatów tematycznych, w dniu 1 maja, odbędzie się
spotkanie dla opiekunów, które poprowadzi ks. Marcin Szczodry – Wicedyrektor Wydziału
Duszpasterskiego.
Wszystkie posiłki w czasie trwania programu Dni Młodych będą wydawane na
Stadionie Miejskim OSiR, przy ul. Sportowej 25. Podstawą do wydania śniadania, obiadu
lub kolacji będzie identyfikator.
Wszyscy uczestnicy wybrali warsztat. Jego nazwa będzie wydrukowana na identyfikatorze.
Młodzież jest proszona o uczestnictwo w warsztacie zgodnie z nadrukiem na
identyfikatorze. Prosimy, aby uczestnicy nie zmieniali swoich warsztatów. Warto zabrać
przedmioty, które mogą być przydatne podczas uczestnictwa w warsztatach (np. aparat na
warsztaty fotograficzne, gitarę, instrumenty na inne warsztaty). Dla ułatwienia dotarcia na
miejsce warsztatu w poniedziałek, 1 maja, o godz. 14.45 przed sceną główną przy Stadionie
Miejskim OSiR odbędzie się zbiórka wszystkich uczestników warsztatów. Tam
wolontariusze (osoby w pomarańczowych koszulkach i kamizelkach odblaskowych)
będą stać z tablicami z nazwami warsztatów i oczekiwać na uczestników danego warsztatu,
których doprowadzą na właściwe miejsce odbywania się warsztatu. Każdy Uczestnik
weźmie udział w wybranym warsztacie przez dwa dni (ten sam warsztat odbywa się
w poniedziałek i wtorek).
Po zakończeniu programu danego dnia uczestnicy udają się na spoczynek
do miejsc swoich noclegów. Szkoły i hale sportowe, w których odbywają się noclegi będą
zamykane o godz. 23.00.

Dni Młodych nie są wycieczką lub biwakiem, ale mają charakter religijny. Ich głównym
celem jest spotkanie z Chrystusem i doświadczenie wspólnoty Kościoła. Aby osiągnąć ten cel
zadbajmy o obecność na spotkaniach tworzących Dni Młodych. Spotkanie przebiega dobrze jedynie
wtedy, gdy przeżywane jest przez wszystkich uczestników w jednym duchu. Zadbajmy o to, aby
nasi podopieczni dali dobry przykład poprzez czytelne świadectwo kultury i wiary.
Serdecznie dziękujemy Wam, Drodzy Opiekunowie, którzy zorganizowaliście grupy
uczestników ze swoich parafii, szkół i wspólnot. Jesteśmy świadomi jak wiele wysiłku włożyliście
w przygotowanie Waszych grup. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że ponownie spotkamy się
razem podczas Dni Młodych w Goleniowie.
ks. Piotr Skiba & Szczecińskie Centrum Dni Młodych

