
Rumia, 28 marzec 2016 r.  

Ważne informacje  

XXIII Ministranckiego Święta Dominika Savio w Szczecinie 

Króluj nam Chryste 

Drodzy rodzice, jak co roku będziemy uczestniczyć w wyjeździe na 

Ministranckie Święto Dominika Savio, które w tym roku odbędzie się w dniach 

29 kwietnia do 1 maja 2016 r. w Szczecinie. Jest to święto dla ministrantów 

z naszej Inspektorii, czas integracji i brania udziału w rozgrywkach 

sportowych.  

Proszę o dopilnowanie, aby kartę i opłatę uczestnictwa oddać 

najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2016 r. (im szybciej tym lepiej) Po tym 

terminie osoba, która nie odda karty nie będzie mogła wziąć udział w święcie 

ministranckim.  

Koszt uczestnictwa dla ministrantów z naszej parafii (przejazd, 

wyżywienie i wpisowe) to 120 zł z czego 50 zł płacą ministranci, a 70 zł 

dokładamy z kasy ministranckiej. 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO UCZESTNIKA  

1) Ważna i podbita legitymacja szkolna i ministrancka  

2) Karta zgłoszeniowa uczestnika  

3) Śpiwór, karimata, ręcznik i przybory toaletowe, klapki kąpielowe, 

przynajmniej dwa stroje sportowe (żeby dzieci nie chodziły w przepoconych 

rzeczach), krem do opalania, ciepła bluza, zegarek na rękę. 

4) Komża i stosowny strój do kościoła  

5) Noszony w widocznym miejscu identyfikator i czapka (uczestnicy 

otrzymają w dniu przyjazdu) 

Ważne !!! Sztandar ministrancki, złote pelerynki oraz stroje piłkarskie 

spakuję osobiście. 

CO ? GDZIE ? KIEDY ?  

 Wyjeżdżamy z Rumi w piątek, 29 kwietnia 2016 r. Zbiórka przy 

kościele o godz. 10:30 i pakowanie rzeczy do autokaru. Wyjazd 

o godz. 11:00 (spóźnialscy jadą pociągiem). 



 Powrót: Niedziela, 1 maja 2016 r. ok. godz. 20:00. 

 Miejsce docelowe i nocleg: Zespół Szkół Salezjańskich, ul. Ku Słońcu 

124, Szczecin. 

 Na drogę zabieramy: suchy prowiant (nie kruszący się) oraz wodę 

niegazowaną.  

 Wszystkie osoby, które mają problemy z długą trasą w autokarze proszę 

zaopatrzyć odpowiednio wcześniej w odpowiednie leki i powiadomić 

mnie przy wejściu do autokaru. 

 Na miejscu będzie sklepik i możliwość kupienia soków, słodyczy czy 

owoców. 

 Proszę, aby chłopcy nie zabierali ze sobą cennych rzeczy. Mogą się 

zniszczyć, zaginąć i szkoda będzie utracić i kupować nowy sprzęt. 

 W trakcie rozgrywek telefon i cenne rzeczy trzymać będziemy w plecaku, 

dlatego nie ma sensu dzwonić w ciągu dnia zbyt wiele razy, bo chłopcy 

będą zajęci rozgrywkami sportowymi.  

 W razie potrzeby syn będzie mógł zadzwonić z telefonu ks. Opiekuna. 

Będę też wysyłał sms do rodziców np. że dojechaliśmy lub o planowanej 

godzinie powrotu do Rumi.   

 Organizator zapewnia zakwaterowanie (nocujemy w szkole w klasach) 

oraz posiłki na czas trwania rozgrywek (śniadanie i kolacje jemy 

w szkole, obiad na stadionie sportowym). 

 Każdy z ministrantów uczestniczących w święcie zabiera ze sobą 

konserwę lub dżem, z których robić będziemy śniadania i kolację dla na 

święcie ministranckim. 

 Plan rozgrywek dostępny będzie na parafialnej stronie internetowej 

www.rumiakrzyz.pl tam też w galerii pojawią się zdjęcia i aktualne 

wyniki z wyjazdu. 

Ks. Michał Kwiatkowski SDB  
Opiekun LSO Rumia św. Krzyż 

tel. kom. 539 955 256 

Ps. 

W dniu 3 maja 2016 r. planowany jest Rodzinny Spływ Kajakowy rzeką 

Piaśnica. Koszt 50 zł/osobę (ministranci - 40 zł), kartę zgłoszeniową oddajemy 

do 24 kwietnia 2016 r.. Więcej informacji na stronie parafialnej. 

http://www.rumiakrzyz.pl/

