Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich
KRUKLANKI K/GIŻYCKA 07.07 – 14.07.2018 r.

Termin:

od soboty 7 VII 2018 r. do soboty 14 VII 2018 r.

Miejsce:

Ośrodek Wypoczynkowy Jakub - Kruklanki, ul. Wczasowa 45

Koszt rekolekcji:

Koszt pobytu 1 osoby w pln ( bez kosztów dojazdu do Kruklanek):
wyżywienie całodobowe: od obiadokolacji w dniu rozpoczęcia do śniadania w dniu zakończenia

http://www.jakub-mazury.pl/

Zakwaterowanie

Domki

Pawilon

Dorośli

520,00

450,00

Opłata
organizacyjna
40,00

Młodzież bez rodziców

510,00

440,00

20,00 - dotyczy młodzieży od 13 rż

Pierwsze dziecko z rodziny

460,00

410,00

Drugie dziecko z rodziny

410,00

360,00

Kolejne dzieci z rodziny

310,00

260,00

Dzieci w wieku 0-3 lata

50,00

50,00

- możliwe opłaty dodatkowe: max 40 zł za wyjazdy w trakcie pobytu – opłata np. za wynajem autokaru
Zakwaterowanie
- uczestnicy rekolekcji zakwaterowani będą w domkach 4/5 - osobowych murowanych z łazienką lub w pawilonie w pokojach 3-4
osobowych z ceną niższą wg. powyższej tabeli
Ośrodek położony jest na terenie ogrodzonym, przy lesie z dostępem do jeziora. Na terenie ośrodka znajduje się: stołówka w osobnym
budynku, boisko do siatkówki, piłki nożnej, koszykowej, miejsce na ognisko, plac zabaw , wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Organizacja rekolekcji dla dzieci i młodzieży:
Młodzież / powyżej 14 roku życia / może skorzystać z zamieszkania osobno od rodziny, w pawilonie.
Dzieci i młodzież będą przeżywały rekolekcje w grupach wiekowych.
Zgłoszenia
Zgłoszenia w formie pisemnej / wg formularzy zgłoszeń dostępnych na stronie rrn.elk.pl / razem z zaliczką należy kierować do
organizatorów max. do dnia 17.06.2018 roku. Po tym terminie nastąpi rozkwaterowanie uczestników.

Bożena i Mariusz Laskowscy: mlask@poczta.onet.pl, kom. 600 07 62 62,
Ze względu na konieczność przedpłaty dla właściciela ośrodka zachęcamy do wpłacania większych zaliczek:
200 pln od dzieci i 300 pln od dorosłych, lub wpłaty całości należności za pobyt
Konto na zaliczkę: PKO BP INTELIGO 56 1020 5558 0000 8102 3048 4927
W przypadku późniejszego zgłoszenia uczestnicy zostaną dokwaterowani w zależności od posiadanych wolnych miejsc.
Organizacja pierwszego i ostatniego dnia rekolekcji:
Program na pierwszy dzień rekolekcji:
13.00 -16.00 – przyjazd i rozkwaterowanie uczestników
17.00 - obiadokolacja
19.00 – Eucharystia
– spotkanie organizacyjne
– modlitwa wieczorna i Apel Jasnogórski

Program na ostatni dzień:
09.00 - śniadanie
11.00 – Eucharystia
12.30 - zakończenie rekolekcji.

Pozostałe ustalenia
Rekolekcje trwają 7 dni i zachęcamy do pełnego uczestnictwa. Ze względu na wymogi właściciela ośrodka, tylko w wyjątkowych wy padkach,
będzie możliwość krótszego pobytu.
Wszelkie opłaty za pobyt zbierane będą w pierwszych dniach rekolekcji.
Jeśli ktoś skraca czas rekolekcji bez uprzedzenia przed przyjazdem - nie będzie zwrotów opłat za pobyt.
Niezależnie od długości pobytu, uczestnicy wnoszą pełną opłatę organizacyjną
Wszelkie sprawy w trakcie trwania rekolekcji ustala się z wyznaczonymi animatorami i przez nich z gospodarzami ośrodka.
Młodzież przyjeżdżająca bez rodziców winna posiadać indywidualne karty zgłoszeń na rekolekcje.
Opiekunowie dzieci i młodzieży winni posiadać nr PESEL podopiecznych.
Jeśli animatorzy młodzieżowi posiadają uprawnienia do pracy z młodzieżą, to też winni je ze sobą zabrać na rekolekcje.
W pokojach nie ma szklanek, talerzy i sztućców. Zalecamy zaopatrzyć się w nie indywidualnie. Obowiązuje zakaz wynoszenia ze stołówki.!!

