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Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
ARCHIDIECEZJALNE DNI MŁODYCH
GOLENIÓW, 1-3 MAJA 2017 r.
Na tegoroczne Archidiecezjalne Dni Młodych serdecznie zapraszamy do
Goleniowa w dniach od 1 do 3 maja. Dni Młodych realizowane pod hasłem „Wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) będą częścią obchodów XXXII Światowego
Dnia Młodzieży, przeżywanego w wymiarze diecezjalnym.
Program Dni Młodych zawiera – jak co roku – jutrznie, spotkania modlitewne,
konferencje, świadectwa, wieczorne spotkania w kościele, warsztaty, zajęcia
sportowe i rekreacyjne. Nasz wspólny czas ubogacą występy zespołów muzycznych
„TGD” i „Arkadio”. Centralnym punktem wszystkich dni będzie Msza Święta pod
przewodnictwem Księży Biskupów. Program Dni Młodych jest złożony z różnych
spotkań edukacyjnych i form wypoczynku (załącznik 1 - Program). Uczestnicy
tegorocznych Archidiecezjalnych Dni Młodych wezmą udział w 52. warsztatach
tematycznych, m.in. batiku, brewiarzowych, decoupage, dziennikarskich, dykcyjnych,
filcowania, fizjoterapeutycznych, fotograficznych, haftu, kulinarnych, literackich,
liturgicznych, medycznych, modelarskich, muzycznych, origami, perkusyjnych,
radiowych, śpiewu, quillingu, tanecznych, wokalnych i żeglarskich. Warsztaty
prowadzone będą przez animatorów kultury, wolontariuszy oraz pracowników różnych
placówek oświatowych (załącznik 2 - Warsztaty). Podczas trzydniowego spotkania
będzie także realizowany program rekreacyjno-rozrywkowy, m.in. badminton, golf, piłka
nożna, koszykówka i siatkówka, spacer po Puszczy Goleniowskiej, łucznictwo, pływanie
kajakami, rejsy tramwajem wodnym, gry, zabawy i inne zajęcia sportowe (załącznik 3 City Tour).
Do udziału w Dniach Młodych zapraszamy młodzież całej Archidiecezji,
a w szczególności młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie
oraz uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów,
służbę liturgiczną, młodzież zrzeszoną w KSM, Ruchu Światło-Życie, członków scholi
i zespołów muzycznych oraz innych grup parafialnych. Nasze zaproszenie kierujemy
w szczególny sposób do młodzieży, która w tym roku przyjęła lub przyjmie sakrament
bierzmowania. Udział w spotkaniu potwierdziła również młodzież z Bambergu (Niemcy),
Seez (Francja), Grujewska (Rosja) i Sławuty (Ukraina).
Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Młodych księży, siostry zakonne,
katechetów i opiekunów świeckich z grupami młodzieży. Uczestnicy Dni Młodych, którzy
akceptują regulamin Dni Młodych (załącznik 4) wybierają jeden z warsztatów
tematycznych, a rodzice osób niepełnoletnich przekazują opiekunowi grupy
oświadczenie dotyczące zgody na zabiegi medyczne (załącznik 5). Uwaga! Jest ono
wymagane w odniesieniu do osób niepełnoletnich, celem udzielania im
specjalistycznej pomocy lekarskiej. Dlatego już teraz prosimy opiekunów, aby
zaświadczenia rodziców mieli zawsze przy sobie.
Elektroniczne zapisy uczestników na Portalu Młodych Ichtis.info:
www.zapisy.ichtis.info rozpoczną się 17 marca br. i będą trwały do 25 kwietnia br.
(załącznik 6 - Instrukcja elektronicznej rejestracji uczestników).

Księży Proboszczów prosimy o wspieranie parafialnych duszpasterzy
młodzieży, katechetów i animatorów świeckich w organizacji grup uczestniczących
w Dniach Młodych. Jeśli Ksiądz opiekujący się młodzieżą w parafii nie będzie mógł
osobiście przybyć z grupą, z pewnością będzie mógł przygotować grupę, aby pod opieką
rodziców, liderów świeckich, katechetów lub kompetentnych osób pełnoletnich, wzięła
udział w Dniach Młodych. W trosce o młodzież, bardzo prosimy o takie współdziałanie,
które umożliwi młodym uczestnictwo w tym spotkaniu. Opiekunowie grup
towarzyszą swoim podopiecznym przez cały czas trwania Dni Młodych, zwłaszcza
podczas noclegów w szkołach. Opiekunowie grup, podobnie jak młodzież, powinni
również zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, a także (kapłani) albę i białą stułę.
Za bezpieczeństwo grupy młodzieży w czasie trwania Dni Młodych są odpowiedzialni jej
opiekunowie. W przypadku grup z dużą ilością uczestników należy zapewnić im
odpowiednią ilość opiekunów (załącznik 6).
Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 50 złotych. Opiekunów grup prosimy,
aby podczas zgłaszania grupy w punkcie „Recepcja” regulowali gotówką należności
za całą grupę. Opiekunowie są zwolnieni z opłat i regulują koszty za ilość osób
zapisanych w rejestracji elektronicznej, ponieważ na jej podstawie zostaną
zamówione posiłki i przygotowane noclegi. Po dniu 25 kwietnia nie będzie możliwości
wprowadzania zmian w zarejestrowanych grupach. W związku z tym sugerujemy
wcześniejsze pozyskanie należności podczas formowania się grupy. Ustalone koszty
uczestnictwa i transportu nie mogą być przeszkodą w udziale młodzieży. W przypadku
trudności finansowych prosimy opiekunów młodzieży o osobisty kontakt
z organizatorem. Jednocześnie informujemy, że spotkania dla opiekunów grup
odbędą się 1 i 2 maja, podczas trwania warsztatów tematycznych w kawiarence
Goleniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Juliusza Słowackiego 1.
Uczestnikom Dni Młodych w Goleniowie proponujemy nabycie pamiątkowej
koszulki uczestnika w cenie 10 zł. Opiekunów grup prosimy o wcześniejsze składanie
zamówień dla swojej grupy. W zamówieniu przesłanym do dnia 15 kwietnia br.
na adres mailowy: info@ichtis.info należy podać rozmiar, kolor i ilość zamawianych
koszulek. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Zamówienie koszulek: imię i nazwisko
opiekuna grupy", a w treści określić ilości, zaznaczając kolor (żółty lub niebieski)
i rozmiar (S, M, L, XL).
Funkcjonuje także oficjalny profil Archidiecezjalnych Dni Młodych na
portalu społecznościom Facebook. Profil wydarzenia można znaleźć w wyszukiwarce
serwisu wpisując hasło „Archidiecezjalne Dni Młodych”. Zapraszamy do odwiedzania
i „polubienia” profilu Dni Młodych na Facebook`u oraz udostępniania go dalej.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, organizacji i programu Dni Młodych można
uzyskać u Ks. Piotra Skiby (503 024 242), Ks. Marcina Szczodrego (609 009 902)
i P. Pauliny Fryszki (506 413 634), a także na Portalu Młodych Ichtis www.ichtis.info
i pod adresem mailowym: info@ichtis.info.
Informujemy równocześnie, że do parafii zostaną przekazane ulotki, plakaty oraz
film DVD, przedstawiający trafnie atmosferę Dni Młodych, które odbyły się w dniach
1-3 maja 2016 r. w Barlinku. Krótkie video-zaproszenie na Dni Młodych do
Goleniowa oraz film główny (32 min) jest również dostępny na portalu YouTube na
kanale Portalu Młodych Ichtis: www.youtube.com/user/ichtisinfo. Filmy
te stanowią praktyczną pomoc duszpasterską, z której warto skorzystać podczas spotkań
przygotowawczych w parafiach.
WIKARIUSZ BISKUPI
KANCLERZ KURII
Ks. kan. dr Sławomir Zyga

Ks. kan. dr Piotr Skiba

ZAŁĄCZNIK 1
Program Archidiecezjalnych Dni Młodych
Goleniów – 1-3 maja 2017 r.
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49)
30 kwietnia 2017 r. (niedziela) – przygotowania duchowe i organizacyjne
18.00 – Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu – kościół pw. św. Katarzyny
19.30 – Kolacja dla wolontariuszy, muzyków i organizatorów. Spotkanie z wolontariuszami
i organizacja recepcji – Goleniowski Dom Kultury
1 maja 2017 r. (poniedziałek)
Do 12.00 – Przyjazd grup i zakwaterowanie – recepcja przy ul. Zielona Droga 9 (Teatr Brama)
(Od 10.00 – integracja – plac przy recepcji, ul. Zielona Droga)
12. 00 – Msza Święta inauguracyjna pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity
Andrzeja Dzięgi i Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – kościół pw. św. Katarzyny
13.30 – Obiad – stadion miejski
14.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – scena główna
14.45 – Warsztaty tematyczne – scena główna
Spotkanie dla opiekunów grup*
17.30 – Koncert uwielbienia – scena główna
19.00 – Kolacja – stadion miejski
19.45 – Wieczór w kościele – czas pokuty i pojednania – kościół pw. św. Katarzyny
2 maja 2017 r. (wtorek)
08.00 – Śniadanie – stadion miejski
08.30 – Jutrznia – kościół pw. św. Jerzego
09.00 – Występ Arkadio „Rób to co kochasz”(program muzyczno-słowny RTCK) – kościół
pw. św. Jerzego
10.00 – Goleniów City Tour – stadion miejski
12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana
– kościół pw. św. Katarzyny
13.45 – Obiad – stadion miejski
14.30 – Warsztaty tematyczne
Spotkanie dla opiekunów grup*
17.00 – Marsz biało-czerwony i koncert patriotyczny – Urząd Miasta – Pl. Lotników 1
18.30 – Kolacja – stadion miejski
19.00 – Koncert zespołu TGD – scena główna
20.30 – Wieczór w kościele – kościół pw. św. Katarzyny – czas adoracji i uwielbienia
3 maja 2017 r. (środa)
08.30 – Śniadanie – stadion miejski
09.00 – Jutrznia – kościół pw. św. Jerzego
09.30 – Czas świadectw – kościół pw. św. Jerzego
10.30 – Spotkanie w małych grupach - czas dzielenia i planowania
12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana
– zakończenie Dni Młodych – stadion miejski
– Prowiant na drogę – stadion miejski
* Kawiarenka - Goleniowski Dom Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 1.

ZAŁĄCZNIK 2 – WARSZTATY
Poniedziałek, 1 maja br., w godz. 14.45-17.30
Wtorek, 2 maja br., w godz. 14.30-17.00

Lp. Nazwa warsztatu
1.

Batik

Opis warsztatu

Batik to technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny
w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku.
Uczestnicy tych zajęć wykonają logotyp ADM.
2. Brewiarzowe
Modlitwa brewiarzowa jest modlitwą Ludu Bożego. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do
jej odmawiania. Ty też! Przyjdź i spróbuj, a może zaczniesz odmawiać ją częściej.
3. Decoupage
Popularną metodą decoupagu uczestnicy będą mogli wykonać aniołka na drewnie.
4. Decoupage
Zapraszamy na zajęcia, w czasie których uczestnicy ozdobią według własnego
- zdobienie świec
pomysłu świece, a dodatkowo - z wykorzystaniem słoików - będzie można wykonać
świecznik.
5. Dekorowania potraw
Dekorowanie potraw to bardzo ważny i ostatni etap gotowania lub pieczenia.
Uczestnicy poznają tajniki związane z przygotowaniem elementów do dekoracji,
a także przygotują pizzę oraz babeczki.
6. Dietetyczne
Żyj zdrowo – spotkanie z dietetykiem. Na tych warsztatach uczestnicy dowiedzą się
jak prawidłowo się odżywiać, przygotować dietę własnego pomysłu itp.
7. Dykcyjne
Te zajęcia są skierowane zwłaszcza do lektorów Pisma Świętego.
8. Dziennikarskie
Wszystkich którzy odkryli w sobie „lekkie pióro” zapraszamy do działania przy
tworzeniu gazetki na temat ADM Goleniów 2017.
9. Filcownia
W trakcie tych warsztatów powstaną różańce filcowo – drewniane. Każdy według
własnego pomysłu stworzy indywidualny wzór.
10. Filmowe i fotograficzne
W kadrze aparatu fotograficznego, kamery filmowej możemy „złapać” chwilę, która
już się nie powtórzy.
11. Fizjoterapeutyczne
Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi ćwiczenia, które pomogą im się
zrelaksować, odprężyć lub uporać z bólem. Zajęcia poprowadzi dyplomowana
fizjoterapeutka.
12. Flagowe
Podczas warsztatów flagowych, które poprowadzi ekipa szczecińskiego Marszu dla
Życia uczestnicy będą mieli okazję malować flagi i transparenty oraz nauczyć się
operowania nimi w przestrzeni.
14. Gry i zabawy rekreacyjne
Zajęcia rekreacyjne to czynny wypoczynek, relaks ale także okazja do lepszego
poznania siebie oraz innych osób w grupie poprzez zabawę. Miejsce warsztatów
znajduje się w pięknym, zielonym zakątku, nieopodal płynącej przez Goleniów rzeki
Ina.
15. Harcerskie gry miejskie
Harcerze zapraszają do udziału w dwóch grach miejskich: harcerskiej grze terenowej
oraz grze miejskiej pt. „Pierwsza pomoc”. Podczas drugiej gry uczestnicy odwiedzając
poszczególne punkty miasta powinni odnaleźć się w sytuacji odegranej przez harcerzy
- np. pomoc osobie z zawałem serca, z oparzeniem, porażeniem prądem itp.
16. Hip-hop
Od momentu powstania, kultura hip-hopu rozprzestrzeniła się na cały świat. Muzyka
hip-hop powstała, gdy DJ-e zaczęli tworzyć bity za pomocą zapętlania zapisów partii
solowych, tworząc tzw. sampling. Do tego doszedł rap oraz beatbox . Rozwijajmy
swoje talenty!
17. Historyczno-archeologiczne Jeśli interesujesz się historią, fascynują Cię wykopaliska sprzed setek lat koniecznie
przyjdź na te warsztaty. Poznasz dzieje Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim
oraz historię kościoła św. Jerzego w Goleniowie, obejrzysz także pozostałości
średniowiecznych fundamentów tego kościoła.
18. Karate - samoobrony
Dbałość o dobre zdrowie jest naszym obowiązkiem – na tych zajęciach poznasz
ćwiczenia pomagające zachować dobrą formę i nauczysz się podstawowych zasad
samoobrony. Weź ze sobą obuwie sportowe i dres.
19. Kosmetyczne (DIY)
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak we własnym domu wykonać w 100%
naturalne kosmetyki na bazie składników tj.: miód, wosk pszczeli, owoce, naturalne
olejki, masło shea etc. W trakcie zajęć poznają przepisy na wykonanie peelingów,
kremów, maseczek, kul do kąpieli i innych. Część z nich zostanie wykonana podczas
warsztatów z Waszym udziałem!
20. Kulinarne
Jeżeli Twoją pasją jest sztuka kulinarna lub wprost przeciwnie - w ogóle nie znasz się

21. Literacko-podróżnicze
22. Liturgiczne
23. Makrama
24. Malowania banerów

25. Medyczne
26. Modelarskie
27. Muzyczne
28. Muzyczne
29. Origami
30. Papierowa wiklina
31. Perkusyjne
32. Poznaj pracę policjanta

33. Pszczelarskie
34. Quilling
35. Radiowe
36. Recyklingu
37. Robótki na drutach
38. Różaniec ze sznurka
39. Ruchowo–wokalne
40. Savoir-vivre

41. Słodkie prezenty DIY

na gotowaniu - ten warsztat jest dla Ciebie. Poznasz przepisy i nauczysz się kilku
smacznych dań – również wegetariańskich. Z pewnością poradzisz sobie
z poczęstunkiem gdy odwiedzą Cię niespodziewani goście.
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które poprowadzi autor kilkunastu książek,
dziennikarz, podróżnik, założyciel Fundacji Kasisi, Dobra Fabryka – Szymon Hołownia
oraz wnuk A. Fiedlera (pisarza i podróżnika).
Warsztaty poprowadzą alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Szczecinie. Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim ministrantów (zabierz ze
sobą albę).
Sztuka wiązania sznurków, bez użycia igieł, drutów lub szydełka - znana już
w starożytności. Stosując ją można wyplatać wiele rzeczy, np. bransoletki lub inną
biżuterię.
Warsztat dla osób, które chcą się dowiedzieć jak własnoręcznie stworzyć baner
promujący swoją parafię, wspólnotę, grupę, wydarzenie itp. Uczestnicy za pomocą
farb akrylowych wykonają na przygotowanych materiałach kolorowe, ręcznie
malowane banery.
Uwaga pierwsza pomoc! Życie jest skarbem danym od Boga. Czasem sekundy
decydują o uratowaniu tego wielkiego daru. Jak je wykorzystać? Przyjdź i przekonaj
się sam! Na warsztatach zademonstrujemy podstawowe czynności ratownicze.
Każde stworzenie potrzebuje swojego miejsca – domu. Biorąc udział w tych zajęciach
zostawisz po sobie pamiątkę – budkę lęgową dla ptaszków.
Wspólne muzykowanie - mile widziane własne instrumenty.
„Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała”. Jeśli chcesz śpiewem chwalić Pana, to
przyjdź na warsztaty muzyczne ze scholą ADM - Scholą Vivaldi.
Origami to sztuka składania papieru. Jeśli nauczysz się jak to robić, zadziwią Cię
figury, które wykonasz.
„Drugie życie gazet” - ta technika przywędrowała do Polski całkiem niedawno i cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. Możesz wykonać gazetowe serduszko
i obdarować nim kogoś bliskiego.
Jeśli zawsze chciałeś/aś spróbować gry na perkusji, to czeka na Ciebie niepowtarzalna
okazja! Zapraszamy na warsztaty perkusyjne. Zapewniamy sprzęt.
Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się jak wygląda praca goleniowskich stróżów
prawa „od kuchni”. Odwiedzą stanowisko dyżurnego, salę ćwiczeń, salę odpraw,
zapoznają się z wyposażeniem radiowozu. Dowiedzą się także jak radzić sobie
z zagrożeniami w cyber świecie.
Powiedzenie mówi: „Pracowity jak pszczółka” i nie ma w tym przesady. Czy wiesz,
że jeśli zginie ostatnia pszczoła, życie człowieka jest zagrożone? Obejrzyj z bliska
ul, ramki i inne urządzenie przy pomocy, których powstaje miód.
Quilling to technika z rodzaju papieroplastyki wykorzystywana do tworzenia kartek
okolicznościowych.
Zapraszamy potencjalnych reporterów radiowych - będziecie przeprowadzać
wywiady z uczestnikami Archidiecezjalnych Dni Młodych. Powstanie z nich relacja,
którą będzie można odsłuchać na Portalu Młodych Ichtis.
Zapraszamy do aktu tworzenia i budowania w poszanowaniu otaczającego nas
środowiska. Zużyte butelki, nakrętki, stare książki - wszystko może stać się budulcem.
Poznaj najpiękniejszą jest radość – radość tworzenia!
Zajęcia na których nauczysz się nabierać oczka, poznasz ściegi dla początkujących
oraz zaawansowanych. Jeśli lubisz robótki na drutach lub chcesz się ich nauczyć
– te zajęcia są właśnie dla Ciebie.
Uwaga! Moda na różaniec ze sznurka. Różaniec to modlitwa prostoty i głębi. Jak
samemu zrobić sznur modlitewny? Nauka wiązania różańców ze sznurka. Zapraszają
Siostry Uczennice Krzyża.
Zajęcia ruchowo – wokalne poprowadzą aktorzy Teatru Brama w Goleniowie.
Modnie i godnie czyli jak zachować się przy stole. Znajomość zasad savoir-vivre jest
jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka. Zasady dotyczą kilku głównych
dziedzin życia: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia, wyglądu,
prezencji. Strój i mowa ciała oraz rola relacji damsko-męskich.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się różnych sposobów
dekoracji ciastek, ręcznie robionych, z masy cukrowej i innych dodatków. Uczestnicy
stworzą ciasteczka, które nie tylko dobrze smakują, ale także cieszą oko i mogą być
słodkim prezentem na różne okazje.

42. Strażacko-pożarnicze

43. Szkolenia psów

44. Szycie haftem
krzyżykowym
45. Śpiewu
46. Taneczne
47. Tańców lednickiech
48. Trzeźwościowe

49. Wikliniarskie
50. Wokalne
51. Zabaw integracyjnych
52. Żeglarskie

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak ważne jest abyśmy w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia wiedzieli jak postępować. Zawodowi strażacy nauczą nas udzielania
pierwszej pomocy, pokażą jak przeciwdziałać zagrożeniom, zaprezentują najnowszy
sprzęt oraz samochody którymi się poruszają.
Zapraszamy do uczestnictwa w programie readaptacji skazanych pt.: „Pieskie życie
z psem”. Jest to projekt nowatorski, który wdraża Zakład Karny w Goleniowie we
współpracy ze schroniskiem dla zwierząt i polega on m.in. na socjalizowaniu przez
osadzonych, piesków po przejściach. W ramach warsztatu odbędzie się także
zwiedzenie terenu zakładu, kontakt z osadzonymi, poznanie innego wymiaru
i rzeczywistości, która zaczyna się za więzienną bramą.
Haftowanie krzyżykowe wymaga zręcznych palców, cierpliwości, wyobraźni,
natomiast efektem są prace, które przypominają obrazy malowane pędzlem. Przyjdź
i spróbuj – być może to będzie Twoje hobby. W ramach warsztatów zostaną wykonane
bransoletki z logo ADM.
Nauka pieśni ludowych z różnych regionów Polski.
Polskie tańce integracyjne – zajęcia poprowadzą instruktorzy Zespołu Pieśni i Tańca
„INA”. Zabierz ze sobą obuwie sportowe i wygodny strój.
Z pewnością będziesz się dobrze bawić, a przy okazji nauczysz tańców lednickich.
Tańcem chwalmy Pana!
Życie jest piękne – ale trzeba umieć żyć. Dzisiejszy świat i jego tempo niesie ze sobą
wiele pięknych propozycji, niespodzianek, oszałamia bogactwem możliwości, ale
także zagraża mnóstwem uzależnień. Jeżeli chcesz o tym porozmawiać – przyjdź na
zajęcia trzeźwościowe.
Coś z niczego – tak w skrócie można scharakteryzować warsztat na którym stare
gazety zamieniają się w piękne koszyczki, pudełeczka, serduszka, ozdobne wianuszki.
Taki prezent – wykonany własnoręcznie cieszy najbardziej.
Kto śpiewa – dwa razy się modli. Podszkolisz swoją emisję głosu, nauczysz się nowej
piosenki albo z przyjemnością pośpiewasz dobrze już Ci znaną piosenkę. Komu bliski
jest rytm i melodia – powinien zawitać na ten warsztat.
Szkoła Animacji Zabaw Integracyjnych. Na zajęciach za pomocą gier społecznych
poznamy się bliżej. Przy zastosowaniu cyklu Kolba osiągniemy cel jakim jest
zrozumienie co nas łączy, a co dzieli.
Żeglarstwo to pasja, którą być może zarazisz się w trakcie tych warsztatów. Nauczysz
się wiązania węzłów żeglarskich, poznasz nazewnictwo dowiesz się jak bezpiecznie
korzystać z łodzi ,poprawnie wkładać kamizelkę ratunkową, sztormiak. Będzie
wspólne demontowanie i montaż łodzi, posłuchasz ciekawych opowieści. Przyszłych
wilków morskich zapraszamy.

ZAŁĄCZNIK 3 – GOLENIÓW CITY TOUR
Wtorek, 2 maja br., w godz. 10.00-12.00

LP.
1.
2.
3.

SPOTKANIE

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA

Badminton i speed badminton
(crossminton)
Bulle – włoska moda na
rzucanie kulami
Chodzenie po wodzie
- kule wodne

Stadion miejski OSiR - ul. Sportowa 25.
Samodzielne wykorzystanie stacji sportowej.
Stadion miejski OSiR - ul. Sportowa 25.
Samodzielne wykorzystanie stacji sportowej.
Boisko wielofunkcyjne na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25.
Mini pole golfowe na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25. Tury o godz. 10.30, 11.00, 11.30.

4.

Golf

5.

Gry i zabawy
pod opieką instruktora

6.

Gry podwórkowe

7.

Kajakiem po Inie

8.

Łucznictwo

9.

Mini piłka nożna.
Dekanalne rozgrywki

11.

Piłka nożna i koszykówka

12.

Piłkarzyki

13.

Plażowa piłka siatkowa
Potyczki intelektualne
– gra w błyskawiczne szachy

14.
15.
16.

Puszczanie latawców
Siłownia

10.

Spacer po Puszczy
Goleniowskiej

17.

Tenis stołowy.
Gry indywidualne lub deblowe

18.

Tramwajem po wodzie

19.

Zajęcia sumo

20.

Zumba

Zespół boisk przy ul. Szkolnej 39.
Plac zabaw na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25.
Rzeka Ina przy Spichlerzu - ul. Barnima
Trzy tury o godz. 10.00, 10.40, 11.20.
Plac w lesie na stadionie miejskim OSiR
– ul. Sportowa 25.
Euroboisko na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25. Chętne dekanaty wystawiają
9. osobową drużynę.
Zespół boisk przy ul. Szkolnej 39.
Stadion miejski OSiR - ul. Sportowa 25.
Samodzielne wykorzystanie stacji sportowej.
Stadion miejski OSiR - ul. Sportowa 25.
Plenerowa szachownica na stadionie miejskim OSiR ul. Sportowa 25.
Stadion miejski OSiR - ul. Sportowa 25.
Cztery tury o godz.: 10.30, 11.50, 11.10, 11.30.
Ćwiczenia na siłowni „pod chmurką” na stadionie
miejskim OSiR - ul. Sportowa 25.
Samodzielne wykorzystanie ze stacji siłowni.
Brama główna stadionu miejskiego OSiR
- ul. Norwida.
Stół do tenisa na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25. Samodzielne wykorzystanie
stacji sportowej.
Rzeka Ina przy Spichlerzu - ul. Barnima.
Rejsy o godz.: 10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.35.
Boisko wielofunkcyjne na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25. Samodzielne wykorzystanie
stacji sportowej.

Euroboisko na stadionie miejskim OSiR
- ul. Sportowa 25. Godz. 10.00-10.20.
Wspólna poranna rozgrzewka dla wszystkich
uczestników Dni Młodych rozpoczynająca
zajęcia City Tour.

ZAŁĄCZNIK 4 - REGULAMIN
Archidiecezjalnych Dni Młodych
§1
1. Każdy uczestnik Archidiecezjalnych Dni Młodych musi mieć ukończony 16 rok życia.
§2
1. Uczestnik Dni Młodych jest zobowiązany do:
a) Przestrzegania i zastosowania się do poleceń organizatorów Dni Młodych.
b) Znajomości i przestrzegania regulaminu Dni Młodych, i miejsc zakwaterowania.
c) Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania parafii.
d) Uczestnika Dni Młodych obowiązuje:
- całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu oraz
jakichkolwiek innych środków odurzających;
- przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania;
- utrzymywanie czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny;
- dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także
troska o środowisko naturalne;
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego i udzielanie pomocy koleżeńskiej.
e) Bezwzględnego, poprzedzającego wyjazd poinformowania opiekuna wyjazdu
o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz
zażywanych lekach.
f) Aktywnego uczestnictwa w programie
zorganizowanym przez organizatorów.

Archidiecezjalnych

Dni

Młodych

g) Nie oddalania się od grupy w czasie podróży i nie opuszczania miejsca zakwaterowania
bez uzyskania zgody opiekuna.
h) Dbałości o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt nie będący własnością
uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń
dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik, bądź jego prawni opiekunowie.
i) Dostarczenia opiekunowi grupy, we wskazanym przez niego terminie, zgody
ustawowych opiekunów uczestnika na udział w Dniach Młodych oraz ich oświadczenia
o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby.
§3
1. W przypadkach naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika Dni
Młodych zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje zgodnie z prawem, włącznie
z możliwością powiadomienia odpowiednich osób i służb.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§4
3. Regulamin Dni Młodych wchodzi w życie w Goleniowie, w dniach 1-3 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIK 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . .
OŚWIADCZENIE RODZICÓW OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ UCZESTNICZĄCEJ
W DNIACH MŁODYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na udział mojej/mojego* córki/syna*
............................................................... .......................
(imię i nazwisko)
w wyjeździe organizowanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podać nazwę parafii lub wspólnoty / szkoły i miejscowość

na Archidiecezjalne Dni Młodych organizowane w dniach 1-3 maja 2017 r. w Goleniowie.
Zobowiązuję się również do poinformowania opiekuna grupy o chorobach mojego
dziecka oraz do przekazania leków, które ono zażywa. Jednoczenie oświadczam,
że zapoznałam/em* się z regulaminem Dni Młodych.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich koniecznych zabiegów
medycznych w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

.............................................
(podpis prawnego opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK 6
Instrukcja elektronicznej rejestracji uczestników
Elektroniczna rejestracja uczestników rozpocznie się 17 marca br. i będzie
trwać do 25 kwietnia, który jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń. Po tym
dniu rejestracja uczestników i edycja osób już zarejestrowanych, a także usuwanie
uczestników będzie niemożliwe.
Rejestracji uczestników dokonuje się na Portalu Młodych Ichtis pod adresem
www.zapisy.ichtis.info. Zapisy uczestników będą polegać na wypełnieniu
odpowiedniego formularza. Osoba odpowiedzialna za grupę (ksiądz, siostra zakonna,
katecheta) dokonuje najpierw rejestracji swojego konta, do którego po zalogowaniu
wpisuje uczestników swojej grupy. Loginy i hasła opiekunów zarejestrowane w ubiegłym
roku zostały skasowane i należy utworzyć nowe konto.
Każdy opiekun posiadający swój tegoroczny login i hasło będzie mieć możliwość
dokonywania aktualizacji swojej grupy (dodawanie, edytowanie i usuwanie uczestników
swojej grupy, bez możliwości zmiany warsztatów). Dodatkowych opiekunów grupy
rejestrujemy w elektronicznym systemie, jako uczestników danej grupy, zaznaczając
w formularzu tej osoby w polu „uwagi”, że jest ona dodatkowym opiekunem w grupie.
W celu prawidłowej rejestracji uczestników należy uprzednio zebrać następujące
dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do prawnych opiekunów uczestnika
(rodziców), e-mail uczestnika i nazwę jednego warsztatu wybranego przez
uczestnika.
W celu ułatwienia zebrania danych uczestników swojej grupy można wykorzystać
pomocniczą listę uczestników z parafii (załącznik 7). Pliki w formacie *.doc oraz *.pdf
z pomocniczą tabelą uczestników oraz oświadczeniem rodziców osoby niepełnoletniej są
dostępne także na stronie elektronicznej rejestracji w zakładce „Materiały”. Pytania
i uwagi dotyczące elektronicznej rejestracji uczestników prosimy kierować na adres:
info@ichtis.info lub pod numerami telefonów: 506 413 634 (Paulina Fryszka);
519 739 366 (Janusz Bujalski).

www.ichtis.info
www.zapisy.ichtis.info

ZAŁĄCZNIK 7
Archidiecezjalne Dni Młodych – Goleniów 2017 – „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”
Lista uczestników z parafii:___________________________________________________________
Opiekun grupy:
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

E-mail uczestnika

Warsztat

Tel. rodziców

Tel. uczestnika
Uwagi

Niniejsza tabela stanowi jedynie pomoc w początkowym gromadzeniu danych uczestników np. w zakrystii lub szkole. Każda z osób musi zostać zapisana
elektronicznie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji każdego uczestnika na stronie: www.zapisy.ichtis.info.

