
Informacje o obozie jubileuszowym 
 

1. Koszt obozu wynosi 300 kr. Opłatę za obóz należy dokonać przelewem na konto 6456336-4 
(PlusGiro) z wiadomością „nazwisko, imię“ (osoby uczestniczącej) najpóźniej 10 września 2014r. 
W razie problemów finansowych i technicznych prosimy o kontakt – pomożemy rozwiązać 
sytuację! 

2. Na obóz jubileuszowy należy zabrać:  
odpowiednie ubrania (ciepłe), kapciuszki i obuwie 
odświętne ubranko na sobotnie uroczystości 25-lecia  
przybory toaletowe i ręcznik 
śpiwór lub pościel i stopery 
Pismo Święte  
notes i długopis na notatki 
leki, które przyjmuję 
instrument, na którym gram 
inne konieczne do przeżycia weekendu rzeczy   

3. Aby zgłosić się na obóz należy najpóźniej 10 września 2014r. zapłacić (patrz punkt 1) i wypełnić 
zgłoszenie. Osoby niepełnoletnie musza również dostarczyć (osobie odpowiedzialnej za 
zgłoszenia w danym rejonie) zgodę rodzica lub opiekuna na udział w obozie. 

4. Osoby odpowiedzialne za zgłoszenia to:  
Sztokholm i okolica: Mikołaj Pol, mikolaj.zurawski@gmail.com, 0708-361649 
Göteborg i okolica: Nella Jędrzejak, nella_93@live.se, 0736-640961	  
Skåne: Joanna Chrapkowicz, joanna910220@hotmail.com, 0707-189197 
Reszta Szwecji: Magdalena Marczak, magdalenaannamarczak@gmail.com, 0762-121099	  

5. Wszelkie pytania można kierować do przewodniczącej PUKiS Magdaleny Marczak na 
magdalenaannamarczak@gmail.com lub 0762-121099. 

 
 

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.


