
 

 
Serdecznie zapraszamy na wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego 
Franciszka. Przygotowany jest wyjazd zorganizowany, jednej grupy liczącej 60 osób. Charakter pielgrzymki 
związany jest z pogłębieniem wiary, budowaniem wspólnoty i radosnym przeżywaniem swojej młodości. 
Spośród trzech pakietów A, B i C został wybrany pakiet B (ze względów finansowych). Cena pakietów jest 
ustalona odgórnie przez Centrum ŚDM w Krakowie i obejmuje: 

Pakiet B 
310 zł. – koszt uczestnictwa (N, W, U, T, P) 
10 Euro – fundusz solidarnościowy 
160 zł. – koszt transportu, przejazdu 

Całkowity koszt wyjazdu 520 zł, obejmuje: 

 

Nocleg pielgrzyma 
Nocleg u rodziny, w szkole, w miasteczku namiotowym. Do noclegu przypisane jest śniadanie, które będzie 
wydawane na podstawie talonu śniadaniowego. 
Wyżywienie  pielgrzyma 
Wydawane na terenie ŚDM dwóch ciepłych posiłków dziennie (jeden w ciągu dnia i drugi wieczorem) na 
podstawie dwóch osobnych talonów dla każdego pielgrzyma, który wybierze pakiet z wyżywieniem. 
Każdego dnia pielgrzym będzie miał do dyspozycji dwa talony, do zrealizowania w dowolnej kolejności: 
talon na posiłek dwudaniowy i talon na posiłek trzydaniowy. 
Ubezpieczenie pielgrzyma 
Ubezpieczenie NW, KL i OC obejmujące okres pobytu na ŚDM w Krakowie. 
Transport pielgrzyma 
Przejazdy komunikacją miejską w obrębie miasta oraz z miejsc noclegu do centrum wydarzeo i miejsc 
Wydarzeo Centralnych. 
Plecak Pielgrzyma 
Materiały religijno-informacyjne oraz inne produkty niezbędne i pomocne w pełnym uczestnictwie w ŚDM.  
 
Zapisy przyjmujemy do 1 kwietnia 2016 r., bądź do wypełnienia miejsc.  
(kancelaria parafialna lub u koordynatorów) 
 
Centrum Dekanalne Światowych Dni Młodzieży,  
ul. Farna 1 
89-240 Kcynia 
Wtorek: 16.00 - 17.30, Piątek: 16.00 - 17.30 
 
Koordynator Fara: 
Ks. Marek JANUCHOWSKI 
E-mail: marasjan@interia.pl 
Tel: 721771978 
 
Przy zapisie podajemy: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Pesel, Nr telefonu do rodziców (osoby 
niepełnoletnie wraz z wyrażeniem zgody przez rodziców, bądź opiekunów prawnych na wyjazd), własny nr 
telefonu. Przy zapisie wpłacamy 100 zł. Całośd należy uiścid do 29 maja 2016 r. Decyduje kolejnośd 
zgłoszeo! 

DEKANAT KCYNIA 
WYJAZD NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

KCYNIA - KRAKÓW 
28. 07.2016 – 01.08.2016 (5 dni) 

Koordynator wyjazdu (zastępca) 
Joanna GAJ 
E-mail: gaj333@onet.pl 
Tel: 607540846 
 

Koordynator Klasztor  
Ks. Paweł POLCYN 
E-mail: pawelpolc@interia.pl 
Tel: 606764465 
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