Parafia MB Niepokalanej w Harmężach
ul. Franciszkańska 12
32-600 Harmęże
e-mail: harmeze@franciszkanie.pl
tel. 33 843 07 11

Kartę proszę wypełnić czytelnie

Karta zgłoszenia na „Rekolekcje dla narzeczonych”
9-11 luty 2018
termin zgłoszeń do 31 stycznia 2018 r.

Narzeczony

Narzeczona

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Diecezja
Planowana data ślubu

Warunki uczestnictwa i prowadzenia rekolekcji:
• „Rekolekcje dla narzeczonych” spełniają wymagania w zakresie katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs /nauki przedślubne) i dnia skupienia w
ramach bezpośredniego przygotowania się do sakramentu małżeństwa.
• Całość zajęć zaczyna się w piątek o godz. 17.00 (zakwaterowanie od 16.30) i kończy w niedzielę około godz. 14.00.
• Rekolekcje prowadzone są w formie zamkniętej, czyli tylko dla zapisanych wcześniej par narzeczonych, którzy uczestniczą we wszystkich
zajęciach i pozostają w domu rekolekcyjnym przez cały czas trwania rekolekcji.
• Uczestnicy rekolekcji zakwaterowani są w Centrum św. Maksymiliana, w pokojach 2 lub 4 osobowych, osobno kobiety i osobno mężczyźni.
Wykluczone jest wspólne zakwaterowanie pary narzeczonych w jednym pokoju.
• Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Rekolekcji jest obecność obojga narzeczonych w czasie wszystkich zajęć i udział w warsztatach. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie będzie wydane. W przypadku spóźnienia lub nieobecności na części zajęć, uczestnikom
nie przysługuje zwrot kosztów.
• Poszczególne zajęcia w ramach rekolekcji prowadzą ksiądz oraz małżeństwa (doradcy życia rodzinnego). Nauki prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu i dialogu.
• Koszt za udział w rekolekcjach wynosi 380 zł od pary. Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, bufet kawowy.
• Na rekolekcje obowiązują wcześniejsze zapisy. Po zgłoszeniu swojego uczestnictwa i dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia (dostarczenie
karty do parafii lub skan karty na e-mail harmeze@franciszkanie.pl/). W terminie do 7 dni od zgłoszenia należy dokonać wpłaty zaliczki 100
zł od pary na konto: Bank Pekao SA O/Oświęcim 66 1240 4155 1111 0000 4630 2935, pozostałą kwotę tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji
na konto lub w dniu rozpoczęcia rekolekcji gotówką. Dokonanie przedpłaty jest warunkiem ostatecznego przyjęcia na listę chętnych na
rekolekcje dla narzeczonych. Brak wpłaty pełnej kwoty w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem z listy. W tytule przelewu należy wpisać
nazwiska narzeczonych i termin rekolekcji.
• W przypadku rezygnacji przez narzeczonych z uczestnictwa w rekolekcjach, zadatek nie będzie zwracany. Jedynie w przypadku odwołania
rekolekcji zadatek zostanie zwrócony w całości lub przekazany na konto kolejnego terminu rekolekcji (zgodnie z decyzją narzeczonych).
• Rekolekcje odbywają się po zebraniu wymaganej grupy uczestników, dlatego organizatorzy zastrzegają, że w przypadku niewystarczającej
liczby chętnych, rekolekcje mogą zostać odwołane. Wówczas zapisanym parom przysługuje pierwszeństwo zapisu na kolejny termin rekolekcji
lub prawo rezygnacji i zwrot zapłaconej zaliczki.
• Warunkiem dodatkowym zapisania na listę uczestników rekolekcji jest akceptacja wyżej wymienionych warunków i zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie koniecznym przy organizacji rekolekcji.
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