Išankstinis pradinis įnašas
(jis bus įskaičiuotas į bendrą įnašą):
suaugusiam žmogui – 10 €,
studentui ir vaikui nuo 7m. – 5 €,
ikimokyklinukui – 3 €.

Apmokėjimą prašytume atlikti prieš
išsiunčiant anketą, kad galėtume
sėkmingai atlikti registraciją.

MARIJAPOLIS
2016

Apmokėti prašome į Fokoliarų judėjimo
banko sąskaitą
Gavėjo sąskaitos Nr. : LT93 7044 0600 0463 6673
Gavėjas :
Fokoliarų judėjimas
Lietuvoje
Gavėjo kodas:
192064511
Gavėjo bankas:
AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: Įnašas + vardas, pavardė

DOVANA – ĮSIPAREIGOJIMAS – tikslas

Fokoliarų judėjimo
vasaros susitikimas

Informacija
(8-5) 2777118
(8-5) 2153505
Marijapolis@gmail.com

Liepos 1—4 d.
Kaunas (Girionys)

Registracijos anketa

MARIJAPOLIS 2016
Aš atvažiuosiu/mes atvažiuosime
Mieli bičiuliai,

Ar galite įsivaizduoti popiežių Pranciškų, netikė-

tai atvykstant į Marijapolį? Būtų per daug gražu,
ir vis dėlto…
Taip atsitiko sekmadienį, balandžio 24 d., Romoje,
kur tuo metu vyko Marijapolis.
„Savo darbu jūs darote stebuklus, dykumą paversdami giria: ir toliau eikite šiuo keliu – pasakė popiežius, pasiklausęs liudijimų apie konkrečias veiklas. – Tačiau koks yra jūsų darbo planas?
Nežinau… Paprastai ateiname ir stengiamės suprasti, ką galime padaryti. Tai ir yra gyvenimas!
Nes gyvenimą reikia priimti be išlygų. Kaip futbolo
vartininkas, kuris priima kamuolį, nesvarbu iš kur
jis atlekia… iš čia, iš ten… Nereikia bijoti gyvenimo,
nereikia bijoti konfliktų”.
Šiais žodžiais kviečiame jus kartu praleisti keletą
dienų ir atrasti didelę dovaną, vardan kurios verta
įsipareigoti.
Tarp mūsų bus ir daug svečių, kurie savo indėliu
praturtins Marijapolį. Būsime stipri komanda, o
šios dienos bus mums gyvenimo mokykla, kurios
metu per santykius mokysimės siekti dialogo.
Iki pasimatymo Marijapolyje!
Jūsų fokoliarai

Data:

nuo penktadienio, liepos 1 d. 18 val.
iki pirmadienio, liepos 4 d. po pietų.
Atsivežti patalynės užvalkalus arba miegmaišį, rankšluosčius.
Vieta:

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj.
Nuo Kauno geležinkelio stoties važiuoja 46 autobusas.
Kaina:

Marijapolio kaina vienam žmogui – 45 € (už 3 nakvynes bendrabutyje, maitinimą 3 kartus per dieną, patalpų nuomą ir kitas paslaugas).
Gerai žinome, kad šeimoms su vaikais ir studentams
tokia kaina gana aukšta, todėl vaikams bei studentams
stovyklos kaina su nuolaida: vaikams iki 7 metų – 15 €,
moksleiviams ir studentams – 30 €.
Daugiavaikėms šeimoms ir išskirtiniu atveju
dėl kainos bus sutarta atsižvelgiant
į šeimos galimybes.

(pažymėti langelį)
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Vardas, pavardė:
Adresas:
Tel./mob. nr.:
El. pašto adresas:
Amžius:
Su manim atvažiuos:

(vardas, pavardė, amžius)

1.
2.

Anketą iškirpkite ir atsiųskite
iki birželio 15 d.
adresu: Žirgo g. 1-32, LT-10221 Vilnius,
arba registruokite el. paštu:
Marijapolis@gmail.com

Svarbu!
Norime atkreipti dėmesį, kad vaikai ir paaugliai iki
17 m. bus apgyvendinti kartu su tėvais arba juos
lydinčiu asmeniu ir liks per visas dienas jų atsakomybėje.

