Lokalna Polska Misja Katolicka
w Scunthorpe, Lincoln, Grimsby, Goole

Local Polish Catholic Mission
in Scunthorpe, Lincoln, Grimsby, Goole

Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje na podstawie Kursu Alfa w kontekście katolickim

1.Imię i nazwisko …………………….. .. ……………………

Wiek ……………….

2. Imię i nazwisko …………………………………………….

Wiek ……………….

3. Imię i nazwisko……………………………………………….

Wiek ……………….

4. Imię i nazwisko………………………………………………..

Wiek ……………….

5. Imię i nazwisko………………………………………………… Wiek ……………….

Dokładny adres

e-mail

Numer telefonu

Uwagi/specjalne wymagania dietetyczne (alergie)

Załączam czek na kwotę

Podpis ..........................................

Zachęcamy do uczestniczenia w całości rekolekcji, w wyjątkowych okolicznościach można dojechać
w sobotę rano. Prosimy o zaznaczenie:

Uczestniczę w rekolekcjach od piątku do niedzieli
Uczestniczę w rekolekcjach od soboty do niedzieli
Rekolekcje na podstawie Kursu Alfa w kontekście katolickim w PCM Scunthorpe
Miejsce: Stanica Harcerska Fenton
Fenton High House, Newark Road, Lincolnshire, LN1 2EJ
Termin: 9.02.18 – 11.02.18
Opłaty: osoba dorosła: £30
dziecko: £15 (do 16 roku życia )
Opłaty za rekolekcje można uiszczać:
• gotówką u skarbnika Parafii (Agnieszka Grab, Karina Gołach )
• czekiem lub postal order (do pobrania na poczcie), wystawionym dla: PCM
Scunthorpe Parish
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opłatą można
• doręczyć osobiście do Parafii
• odesłać na adres :
Rev. Włodzimierz Pająk
117 Buckingham Street
Scunthorpe,
North Lincolnshire
DN15 7JH
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
07857473177
Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia i wpłaty, skontaktujemy sie z Wami mailowo lub
telefonicznie, żeby potwierdzić miejsce na rekolekcjach.
Dodatkowe informacje:
Proponujemy przyjazd do Fenton od godziny 18.00 w piątek. Rekolekcje rozpoczna sie o
godzinie 19.00. Rekolekcje rozpoczną się o 19.00 w piątek i w całości będą odbywały się
na terenie Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton. Opłata obejmuje dwa noclegi i
wyżywienie. Ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ stanica jest zdolna pomieścić tylko
do 100 osób. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31-go stycznia.
Ośrodek w Fenton dysponuje wieloosobowymi barakami sypialnymi połączonymi blokiem
z łazienkami i toaletami, świetlicą, kuchnią i jadalnią. Wyposażenie stanicy jest
podstawowe, dlatego uczestnicy rekolekcji powinni zabrać ze sobą śpiwory,
poduszki, pościel, prześcieradło lub inne, odpowiednie przykrycie.W stanicy jest
ogrzewanie ale warto zabrać dodatkowe ciepłe ubrania (sweter, polar).
Prosimy zaopatrzyć się w obuwie na zmianę. Mogą przydać się też kalosze!
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