
Rumia, 24 kwiecień 2015 r.  

Ważne informacje  

22 Ministranckiego Święta Dominika Savio w Debrznie 

Króluj nam Chryste 

Drodzy rodzice, dziękuję za pomoc w wyjeździe na Ministranckie Święto Dominika Savio do Debrzna. 

Zgłoszenia uczestników kończą się z dniem 25 kwietnia 2014 r.  

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO UCZESTNIKA (podstawowy punkt odniesienia we 

wszystkich sprawach)  

1) Ważna legitymacja szkolna  

2) Ważna legitymacja ministrancka  

3) Karta zgłoszeniowa uczestnika  

4) Śpiwór, karimata, ręcznik i przybory toaletowe, klapki kąpielowe, przynajmniej dwa stroje 

sportowe (żeby dzieci nie chodziły w przepoconych rzeczach)  

5) Komża i stosowny strój do kościoła, (pelerynki zabiera opiekun)  

6) Noszony w widocznym miejscu identyfikator i czapka (do pobrania na recepcji w dniu 

przyjazdu) 

Wyjazd z Rumi 

 Wyjeżdżamy z Rumi w czwartek, 30 kwietnia o godz. 12:00. Zbiórka przy kościele o 11:45. 

Jeżeli tego dnia potrzebne było by zwolnienie ze szkoły, to proszę powiedzieć lub napisać, 

a takie wystawię osobiście. 

 Powrót przewidywany jest w sobotę, 2 maja ok. godz. 19:00. 

 Na drogę zabieramy suchy (nie kruszący się) prowiant oraz wodę niegazowaną. Wszystkie 

osoby, które mają problemy z długą trasą w autokarze proszę zaopatrzyć w odpowiednie leki – 

odpowiednio wcześniej 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 cenne rzeczy trzymać będziemy w 

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

rozgrywkami sportowymi.  

 Organizator zapewnia zakwaterowanie (nocujemy w szkole w klasach) oraz posiłki na czas 

trwania rozgrywek (śniadanie i kolacje jemy w szkole, obiad na stadionie sportowym). 

 Proszę na koniec, aby każdy z chłopców zabrał konserwę lub dżem, z których robić 

będziemy śniadania i kolację dla uczestników. 

 Plan rozgrywek dostępny jest na parafialnej stronie internetowej www.rumiakrzyz.pl, tam też 

pojawią się zdjęcia z wyjazdu. 

Ks. Michał Kwiatkowski SDB  
Opiekun LSO Rumia św. Krzyż 

 

http://www.rumiakrzyz.pl/

