
WAKACJE Z MISJAMI 2022  

Informacje ogólne 

1. „Wakacje z Misjami” organizowane są dla dzieci od 9. roku życia włącznie i młodzieży (do 
18 roku życia, młodsze dzieci nie będą przyjmowane). Miejscem wypoczynku jest znany 
ośrodek rekreacyjny: Ocypel koło Starogardu Gdańskiego nad jeziorem. 

2. Długość turnusu – 10 dni. 

3. Terminy i charakterystyka turnusów – str. 10. 

Rozpoczęcie każdego turnusu pierwszego dnia o godzinie 1600 (uczestników przyjmujemy już 
od godz. 1000), a zakończenie ostatniego dnia obiadem. Nie ma możliwości przyjazdu 
uczestników dzień wcześniej, ani pozostania dzień dłużej. Muszą oni być odebrani do 
godz. 1700. 
Turnus II przeznaczony jest dla młodzieży. W trakcie IV będą Warsztaty teatralno-muzyczno-
taneczne prowadzone przez aktorów „Teatru Franciszka” z Katowic, nie będzie to „katorga” 
od rana do wieczora, ale czas, aby czegoś się nauczyć, pokochać teatr i grę aktorską. Nie 
zabraknie czasu na zabawę, sport, kąpiel w jeziorze, dyskotekę itp. 

4. Cena turnusów. Dzieci i młodzież – 1160 zł, miniwarsztaty taneczne – 1300 zł, warsztaty 
teatralno-muzyczno-taneczne – 1300 zł. W ceny wliczone jest ubezpieczenie! Wszelkie 
przejazdy w trakcie turnusu uczestnicy opłacają sami – ok. 80 zł.  

5. Sposób zgłaszania: 

- do Referatu Misyjnego w Pieniężnie należy wysłać tylko kartę zgłoszenia (prosimy nie 
dokonywać przedpłat); 

- Referat Misyjny po otrzymaniu karty zgłoszenia, wysyła oryginalne druki do wypełnienia: 
kartę uczestnictwa i przekaz bankowy – w celu dokonania wpłaty połowy należności za pobyt 
na turnusie. Wpłat można dokonywać także drogą elektroniczną, podając imię i nazwisko 
uczestnika oraz turnus, przekazując potwierdzenie wpłaty drogą pocztową lub e-mailową. W 
razie wycofania uczestnictwa w Wakacjach z Misjami wpłacone pieniądze nie będą 
zwracane! Drugą część należności za turnus, uczestnicy wpłacają na miejscu, przed 
rozpoczęciem turnusu. W przypadku przelania na konto drugiej części wpłaty, prosimy 
przywieźć dowód wpłaty do Ocypla. 

- otrzymaną z Referatu Misyjnego dokumentację, dotyczącą Wakacji z Misjami (kartę 
uczestnictwa - oryginał, natomiast dowód wpłaty - ksero), należy wypełnić i odesłać do 
Referatu Misyjnego w Pieniężnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania. Nie wywiązanie 
się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie wiąże się z wykreśleniem z listy uczestników; 

- w razie rezygnacji prosimy o jak najszybsze poinformowanie Referatu Misyjnego; 

- w razie wątpliwości należy dzwonić do Referatu Misyjnego w Pieniężnie w godz. 7.30 – 
14.30 od poniedziałku do piątku. 

- osoby będące pod szczególną opieką lekarską przywożą swój zestaw lekarstw;  



 - WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ZATAJENIA CHOROBY I 
NIEUCZCIWEGO WYPEŁNIENIA KARTY ZDROWIA PONOSZĄ RODZICE. 

- Uczestnikom przedstawiany jest regulamin pobytu w placówce wypoczynku, z którym 
muszą się zapoznać, zaakceptować go i podpisać. Bez akceptacji regulaminu nie mogą oni 
przebywać w placówce wypoczynku.  

- w Ośrodku wypoczynku znajdują się pokoje wieloosobowe z łazienkami; uczestnicy są 
rozmieszczani w pokojach wiekowo; 

- mile widziane będzie przywiezienie własnych instrumentów muzycznych oraz sprzętu 
sportowego np. piłki, paletki itp.; 

 
NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PRZESŁANYCH E-MAILEM! 

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres: 
REFERAT MISYJNY KSIĘŻY WERBISTÓW, 

Pieniężno Pierwsze 19 
14-520 Pieniężno,  
Tel. 55 242 92 43 


