A 2019-ES SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZÖSSÉGERŐSÍTŐ LELKI NAPOK
JELENTKEZÉSI LAPJA
JÚLIUS 24 – 28. MEZŐTÚR
[Az oldalt először alaposan olvasd el, majd NYOMTATOTT NAGYBETŰvel, olvashatóan töltsd ki! Egy lapon egy fő jelentkezését fogadjuk el!]
Fontos tudnivalók:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

A résztvevők zömét a Szentjánosbogár Lelki Napok csoportvezetői alkotják, de szeretettel várjuk a közösség iránt érdeklődő, 21 évnél idősebb
felnőtteket is. Szerdán lelkigyakorlattal kezdünk, a hétvégén pedig közösségépítés, előadás és beszélgetés Rochlitz Zsuzsával az erőszakmentes
kommunikációról, teaház, táncház, új játékok stb. várható.
Kit várunk: 18 év feletti Bogár csoportvezetők vagy klubozók (2001-ben vagy előtte születettek) és 21 év feletti Bogarak (1998-ban vagy előtte
születettek).
Mivel minden évben előfordul, hogy a jelentkezés ellenére valaki mégsem tud eljönni, viszont lennének mások a várólistán, akik jönnének
helyette, ezért nyomatékosan kérlek, hogy jelezd rögtön telefonon (30/7435860) vagy e-mailben (bogariroda@gmail.com), ha
visszamondod a részvételedet!
A jelentkezési lap beküldése automatikusan jelentkezésnek számít. Ha a tábor betelt, ezt telefonon jelezzük a későn jelentkezőknek. További
tudnivalók (indulás, visszatérés, egyebek) az információs levélben lesznek, amelyet minden jelentkező július 12-ig e-mailben kap meg.
Amennyiben július 12-ig nem érkezik meg Hozzád, jelentkezz a fenti számon a Szentjánosbogár Irodában, mert ez azt jelenti, hogy valószínűleg
nem kaptuk meg a jelentkezési lapodat.
Mivel a bogártábor nem csupán tábor, hanem legalább annyira lelkigyakorlat is, ezért arra kérünk, fogadd el, hogy a lelki napok ideje alatt
nem fogyasztasz tudatmódosító vagy pszichoaktív szert (alkohol, kábítószer), lehetőség szerint nem dohányzol, és figyelsz másokra,
magadra. Valamint, azt kérjük, hogy akkor gyere, ha a napi egy szentmisén jó szívvel részt tudsz venni. Nem kevés ember együttlétéről van
szó, és tetteink sosem elszigetelt jelenségek, ezért, ha úgy érzed, nem vagy felelős a közösség megítéléséért, vagy ezeket nem fogod tudni
betartani, kérünk, ne gyere el erre a hétre. Bármilyen tudatmódosító vagy pszichoaktív szer fogyasztása, a táborból való kizárást vonja
maga után.
Két részvételi mód közül választhatsz: Szerda este csatlakozol az elején és vasárnap délutánig maradsz velünk, vagy pénteken munka után
jössz és a végéig maradsz. Kérlek, egyéb megoldásban ne gondolkodj, nem lesz rá mód, a csapat egységének nem tesz jót az átjáróházjelleg.
A tábori pap: Kutas Attila és Horváth Ferenc SJ
A lelkigyakorlatos részért felel még: Heim Kata RSCJ és Szulyovszky Hajnalka RSCJ
A táborvezető: Szödényi Ákos
Hátteresek: Oláh Boriska és Garai Vendel
A tábor célja: A vezetői közösség építése

Név: ............................................................................................................................................ Születési idő: .................. év .................................... hó ........... nap
Lakcím: Ir.szám: ............................ Település: .......................................................................... Utca, házszám: ................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................... Mobil: ..................................................................................................................
E-mail cím (erre küldjük a tábori levelet): .......................................................................... @ .......................................................................................................
Van-e szükséged speciális étkezésre? ..................................................................................................................................................................................................
Van-e betegséged, allergiád, szedsz-e rendszeresen gyógyszert? .............................................................................................................................................
Hogy veszel részt? Tegyél x-et vagy pipát a megfelelő négyzetbe:
 elejétől a végéig (szerdától vasárnapig)
 a hétvégén (péntek délutántól vasárnap délutánig)
A lelki napok költsége (szerdától vasárnapig): 12.000,-Ft (péntektől vasárnapig): 8.000,-Ft
A jelentkezési lapokat 2019. július 5-ig küldjétek el a Szentjánosbogár 1085 Budapest, Horánszky u. 20. címre!
NE FELEDD ELSŐBBSÉGIVEL POSTÁZNI A JELENTKEZÉSI LAPOT!!!!
Lehetőség van arra is, hogy e-mailben küldd el scannelve a bogartabor@gmail.com címre, vagy dobd be a postaládánkba!
Mivel minden évben vannak, akik nem tudják kifizetni a lelki napok teljes költségét (többen jönnek nagycsaládból stb.), ezért szívesen veszünk akár
kismértékű túlfizetéseket is. A lelki napok költségeihez _____________ Ft túlfizetéssel tudok hozzájárulni. Az anyagiak senkit ne riasszanak el, de kérjük a
jelentkezési lapra írd rá, mennyit tudsz fizetni.
A Szentjánosbogár KHE az adatok kezelése során a 2016/697 Ek rendelet (GDPR) szabályai szerint jár el. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató a
www.szentjanosbogar.hu/adatvedelem menüpontban érhető el.
Engedélyezem, hogy az általam megadott adatokat a Szentjánosbogár KHE nyilvántartásba vegye, kezelje, programjai hirdetésére és adományozási
kampányaiban felhasználja. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható.
 Igen  Nem
„A jelentkezési lap elküldésével egyúttal kifejezetten hozzájárulok, hogy a Szentjánosbogár KHE fent említett programja során belső dokumentáció,
valamint pályázaton elnyert támogatás elszámolása céljából, továbbá az egyesület nonprofit tevékenységének bemutatása és népszerűsítése érdekében
kép- (fotó, videó) és hangfelvételek készüljenek és e felvételeket az egyesület a fenti céloknak és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2:48. § (1) bekezdésének megfelelően kezelje és jelszóval védett honlapján nyilvánosságra hozza, ahogy tette ezt eddig is.”
Dátum ………………………………………….

Aláírás: ………………………………………………………….

