A 2018-AS SZENTJÁNOSBOGÁR – IFJÚSÁGI LELKI NAPOK JELENTKEZÉSI LAPJA
2018. JÚLIUS 8 – 14.
[Az oldalt először alaposan olvasd el, majd NYOMTATOTT NAGYBETŰvel, olvashatóan töltsd ki! Egy lapon egy fő jelentkezését fogadjuk el!]

Név: ........................................................................................... Születési idő: .............. év ................................. hó ............... nap
Lakcím: Ir.szám: .................... Település: ................................................................. Utca, házszám: ....................................................
Telefonszám: ............................................................................. Ifi Mobil: ...............................................................................................
E-mail cím: ............................................................................... @ ..........................................................................................................
Pólóméret:
S
M
L
XL  XXL  Hányadik osztályt/hányadik félévet fejezed épp be? ………………...
Kedves jelentkező, a Szentjánosbogár Közösség a katolikus hitben élők közössége, lelki napjainkon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, és naponta van
szentmise. A hitben való járatlanság nem jelent akadályt a táborainkba jutást illetően, a lenti kérdések azonban tájékoztatásul szolgálnak a csoportvezetők
számára, hogy optimálisan tudjanak ezekről kommunikálni a csoporttal, és segíteni a fiatalokat a lelki életük fejlődésében.
Mennyire ismered a katolikus vallást: jársz-e hittanra?  jársz-e misére?  (pipáld ki, ha igen)
Emlékeztetőül: alsó korhatár - 2018. évben betöltött 17. életév (születési év: 2001), felső korhatár - 2018. évben betöltött 21. életév (születési év: 1997) A
21 év felettieket a 21+ lelki napokra várjuk. Ennek időpontja: 2018. július 19 – 22. A 21+ lelki napok jelentkezési lapját szintén a honlapunkról töltheted
le hamarosan.
VÁLASZTHATÓ HELYSZÍNEK: (Kérjük, rangsorold a helyszíneket, mivel a lelki napok maximális létszáma korlátozott.)

Kaposvár 
A lelki napok témája: Tükör

Mottó: “Szilánkos mennyország, folyékony torz tükör. Szentjánosbogarak fényében tündököl.”

A lelki napok költsége: 11.700,- forint (vasárnap délutántól szombat délig).
A jelentkezési lapokat mielőbb (a postai beérkezés számít), de legkésőbb JÚNIUS 1-ig küldd el a Szentjánosbogár KHE 1085 Budapest,
Horánszky u. 20. címre elsőbbségivel!
Figyelem!
1.
2.

3.

4.

5.

Csak akkor jelentkezz a lelki napokra, ha azt tudod vállalni, hogy az elejétől a végéig ott is tudsz lenni.
Mivel minden évben előfordul, hogy a jelentkezés ellenére valaki mégsem tud eljönni a lelki napokra, viszont vannak a várólistán, akik jönnének helyette,
ezért nyomatékosan kérlek, hogy jelezd rögtön telefonon, ha visszamondod a lelki napokon való részvételedet! Telefonszámunk: 30/7435860 és
30/4310143
A jelentkezési lap postai beküldése automatikusan jelentkezésnek minősül. Ha a tábor betelt, ezt telefonon jelezzük a későn jelentkezőknek. További
tudnivalók a lelki napokról (indulás, visszatérés, egyebek) a tábori levélben lesznek, amelyet minden jelentkező június 20-ig kap meg. Amennyiben
ekkorra nem érkezik meg, jelentkezz a fenti számokon a Szentjánosbogár Irodában.
Mivel a bogártábor nem csupán tábor, hanem legalább annyira lelkigyakorlat is, ezért arra kérünk, fogadd el, hogy a lelki napok ideje alatt nem
fogyasztasz alkoholt, lehetőség szerint nem dohányzol, és figyelsz másokra, magadra. Valamint, azt kérjük, hogy akkor gyere, ha a napi egy szentmisén
jó szívvel részt tudsz venni. Mivel nem kevés ember együttlétéről van szó, és tetteink sosem elszigetelt jelenségek, ezért ha úgy érzed, nem fogod tudni
betartani, kérünk, ne gyere el ebbe a táborba. Ha mégis, a Lelki Napok számodra esetleg hamarabb is véget érhet.
A szállás családoknál lesz. Ingyen, szívességből látnak Téged vendégül otthonaikban, senki nem fizet nekik a reggelidért, vacsorádért, és a lelki napok
ideje alatt is munkába járnak, dolgoznak. Ezért csak úgy tudják vállalni a szállásadást, ha nincs éjszakai mászkálás a településen, közvetlenül az esti
program befejezése után mindenki hazamegy.

**************** (ezt a részt szülőd vagy gondviselőd töltse ki)**************

Szülő (gondviselő) neve: ................................................................................................................................................................
Telefon- vagy mobilszám, amin a lelki napok ideje alatt értesíthetjük.
Anya mobil: ............................................................................... Apa mobil: .................................................................................
Van-e a gyermekének betegsége, allergiája, szed-e rendszeresen gyógyszert: ...............................................................................
Szüksége van-e a gyermekének speciális étkezésre: ...................................................................................................................
Gyermeke hogyan érkezik a lelki napokra? Kérjük, tegyen x-et a megfelelő helyre!
 A szülők vagy valaki más elhozza a lelki napokra.
 Budapestre jön a találkozási helyre. (Ennek pontos helyszínét és időpontját a jelentkezés után küldött tábori levélben közöljük)

A tábori levelet ...... postai úton vagy erre az e-mail címre ............................................................ @ ......................................
kérem küldeni. És ide kérek/nem kérek visszajelzést is a jelentkezési lap beérkezéséről. (Kérjük, jelölje be, illetve töltse ki a megfelelő részt.)
Mivel minden évben vannak, akik nem tudják kifizetni a lelki napok teljes költségét (többen jönnek egy családból stb.), ezért szívesen
veszünk akár kismértékű túlfizetéseket is. A lelki napok költségeihez (a 11.700,- Ft-on felül) _______________ Ft túlfizetéssel tudok hozzájárulni.
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
Szülői (gondviselői) nagykorú résztvevői hozzájárulás:
„A jelentkezési lap elküldésével egyúttal kifejezetten hozzájárulok, hogy gyermekemről 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.”
„Nyilatkozom, hogy gyermekem a 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4.§ (1) bekezdésének megfelelően a táborozásban való részvételre egészségileg alkalmas.”

Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a Szentjánosbogár Ifjúsági Lelki Napokon 2018-ban. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum és Szülő, Gondviselő, nagykorú résztvevő aláírása:

.................................................

