Strefa Chwały Festiwal

28.06–3.07.2018
Stary sącz

#NowaKultura

Informacje organizacyjne
1. Rekolekcje odbędą się w dniach 28.06–3 lipca
2018 w Starym Sączu na Placu Papieskim
ul. Papieska 10 w dużym namiocie ustawionym na
Placu.

9. Podczas Rekolekcji będzie działała Kawiarenka
Muza Cafe – będzie w niej można zakupić kawę,
herbatę, coś na słodko a także płyty z muzyką
Chrześcijańską, książki, koszulki itp.

2. Recepcja będzie otwarta 28.06. od godz. 14.00
do 22.00 w Ośrodku Opoka – przy głównym
namiocie na Placu Papieskim. Podczas rejestracji
otrzymacie śpiewnik, program, identyfikator
oraz koszulkę. Bardzo proszę mieć przy sobie
przygotowaną pozostałą zgodną część opłaty za
rekolekcje!!!

10. Warto zabrać ze sobą Pismo Święte, notatnik,
coś do pisania.

3. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 16.00 w namiocie,
a zakończenie 3.07. o godz.14.00 obiadem.
4. Zakwaterowanie: Będziemy zakwaterowani
w 3 miejscach :
a. Centrum Opoka ul. Papieska 10 /rodziny/,
b. Internat Międzyszkolny w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19 /rodziny/
c. Gimnazjum ul. Daszyńskiego 23 /ok.15 min
pieszo od Placu Papieskiego/
MAPA: https://goo.gl/maps/sF4AJ – proszę
o wydrukowanie.
5. Rekolekcje odbywać się będą w namiocie
ustawionym na Placu Papieskim.
6. Posiłki będą wydawane w Centrum Opoka przy
Placu Papieskim, na Tarasie Centrum Opoka oraz
w Namiocie Jadalnia.
7. Osoby zakwaterowane w Internacie oraz
Gimnazjum przywożą ze sobą śpiwór, poduszkę,
prześcieradło, ręcznik itp.
8. Internat – jest możliwość wykupienia pościeli
– cena 25 pln/os za pobyt – należy zgłosić na :
Agnieszka.dubiel@muzadei.pl do 20.06.2018

11. Transport: do Starego Sącza można dostać się :
a. pociągiem PKP http://beta.rozklad-pkp.pl/
z Krakowa czas przejazdu ok. 4 h
b. autokarem http://www.szwagropol.pl/pl/linieautobusowe/ z Krakowa ok. 2,5 h
c. samochodem – jak macie wolne miejsce
w samochodzie proszę o informacje
jaką trasą jedziecie i ile macie wolnych
miejsc!!!! Postaram się pomóc w łączeniu
zainteresowanych!!!! Razem łatwiej i taniej,
i milej. Można też umieszczać te info na
facebook.
12. Strefa Chwały Kids – podczas rekolekcji będzie
zapewniona opieka dla dzieci, będzie to w czasie
konferencji – rodziców prosimy, by zabrać dla
dzieci – blok, kredki, puzzle, piłkę, skakankę i inne
zabawki, sprzęty sportowe
13. Strefa Chwały Young – dla młodzieży w wieku
13-18 lat również jest przygotowany osobny
program, który wraz młodzieżą z Krakowskiej
Grupki poprowadzi Paweł Zegartowski.
14. Dzień Otwarty – 1.07.2017 w godz.14-22.00
– Można zapraszać znajomych, wejście bezpłatne.

Zapisy i aktualności na
w w w. s t r e f a c h w a l y f e s t i w a l . p l

