
Karta zgłoszeniowa PUKiS 

Obóz PUKiS-u w Sunnerbogården, 29 listopada – 1 grudnia 2013r. 

 

Imię i nazwisko:       

Personnummer:       

Adres zamieszkania:       

Nr. tel.:        

E-mail:        

Imię, nazwisko i nr. tel. rodzica/opiekuna/osoby kontaktowej:    

        

Jak długo mieszkasz w Szwecji?      

Ważne informacje dla organizatorów o Tobie (np. alergie): 

        

Zgłaszając się na obóz wspólnoty PUKiS zobowiązuję się do osobistego zaangażowania w 

proponowane zajęcia oraz dostosowania się do obowiązujących zasad (regulamin obozów). 

Zdaję sobie sprawę z tego, że głównym celem obozu jest wspólne wzrastanie w wierze i 

głębsze spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. 

 

        

podpis        

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów: (dotyczy uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat) 

Zgadzam się, aby moje dziecko uczestniczyło w obozie wspólnoty PUKiS. Równocześnie 

oświadczam, że dziecko moje jest zdrowe i zdolne do uczestnictwa w obozie. 

 

        

podpis   



 

Regulamin obozów PUKiS-u  

1. PUKiS jest wspólnotą chrześcijańską dla młodych katolików (od 15 roku życia) z polskimi 

korzeniami. Głównym celem obozów PUKiS jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja 

biblijno-liturgiczna, dlatego też zasadniczymi punktami programu są: codzienna modlitwa, 

Eucharystia, spotkania w grupach. Elementem formacyjnym jest również wspólny wypoczynek. 

Osoby przyjeżdżające na obozy powinny być tego świadome.  

2. Zabrania się opuszczania terenu zamieszkania i miejsca aktualnie odbywających się zajęć bez zgody 

prowadzących.  

3. Chłopcy i dziewczęta śpią w osobnych pokojach.  

4. Nie spóźniamy się na poszczególne punkty programu! 

5. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ze sobą oraz picia alkoholu, palenia papierosów i używania 

narkotyków, jak również posiadania niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku złamania tej 

zasady prowadzący obóz mają prawo natychmiastowego odesłania uczestnika do domu lub, w 

przypadku osoby niepełnoletniej, wezwania rodziców/opiekunów do odebrania dziecka z miejsca, 

gdzie odbywa się obóz.  

6. Wszyscy uczestniczą w przewidzianych w programie zajęciach oraz sprzątaniu lokali przed 

opuszczeniem miejsca, w którym odbywa się obóz.  

7. Szanujemy ciszę nocną oraz ciszę w kaplicy lub innym miejscu przeznaczonym na modlitwę.  

 

 

Pozostałe informacje 

8. Koszt obozu wynosi 300 kr. Opłatę za obóz należy dokonać przelewem na konto 6456336-4 

(PlusGiro) z wiadomością „nazwisko, imię“ (osoby uczestniczącej) najpóźniej 20 listopada 2013 r. 

W razie problemów finansowych i technicznych prosimy o kontakt – pomożemy rozwiązać sytuację! 

9. Na obóz należy zabrać:  

odpowiednie ubrania (ciepłe), kapciuszki i obuwie 

przybory toaletowe i ręcznik 

pościel lub śpiwór  

Pismo Święte  

notes i długopis na notatki 

leki, które przyjmuję 

instrument, na którym gram 

inne konieczne do przeżycia weekendu rzeczy   

10. Aby zgłosić się na obóz należy najpóźniej 20 listopada 2013r. zapłacić (patrz punkt 1) i wypełnić 

kartę zgłoszeniową PUKiS oraz: 

a) Dla osób pełnoletnich: przesłać wypełnioną kartę drogą elektroniczną lub dostarczyć w formie 

papierowej odpowiedzialnej osobie. Wysłanie karty drogą elektroniczną jest równoznaczne z 

podpisaniem zgody stosowania się do obowiązujących zasad.  

b) Dla osób niepełnoletnich: albo dostarczyć wypełnioną kartę w formie papierowej albo wysłać 

zdjęcie podpisanej przez rodzica/opiekuna karty drogą elektroniczną ORAZ zabrać ze sobą te 

kartę i oddać osobie odpowiedzialnej w dniu wyjazdu. 

Osoby odpowiedzialne za zbieranie zgłoszeń to:  

Sztokholm: Karolina Danilczuk, karro_527@hotmail.com, 0736788222   

Göteborg: Klaudia Detkiewicz, klaudia09800@hotmail.com, 0739585099 

Skåne: Joanna Chrapkowicz, joanna910220@hotmail.com, 0707189197 

Reszta kraju: Magdalena Marczak, magdalenaannamarczak@gmail.com, 0762121099 

11. Wszelkie pytania można kierować do przewodniczącej PUKiSu Magdaleny Marczak na 

magdalenaannamarczak@gmail.com lub 0762121099. 
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