Zasady udziału w Augustyńskiej Drodze Krzyżowej

Augustyńska Droga Krzyżowa; jest wydarzeniem o charakterze religijno-duchowym
odbywającym się na trasie pomiędzy Kaplica pw. Św. Augustyna a Kościołem pw. Św. Michała
Archanioła Organizator pragnie umożliwić uczestnikom pogłębienie duchowości, poprzez
udział w pieszej drodze krzyżowej wraz z rozważaniem stacji w plenerze.
Augustyńska Droga Krzyżowa ma wymiar dłuższej, pieszej Drogi Krzyżowej : rozpocznie
się wspólnym uczestnictwem we Mszy Świętej o godz. 22.00 odprawianej w kaplicy pw. Św.
Augustyna w Czapurach. odbędzie się późnym wieczorem i w nocy, w duchu modlitwy
1. Przebieg i organizacja Nocnej Drogi Krzyżowej zostały uzgodnione z Nadleśnictwem
Babki i Rogalinek oraz parafiami pw. św. Augustyna i św. Michała archanioła.
2.

Uczestnik zobowiązuje się do zachowania porządku marszu.

3. Zakazuje się używania światła o otwartym płomieniu w na terenach zalesionych poza jego
obrębem.
4.

Augustyńska Droga Krzyżowa odbędzie się w 5.04.2019 r.

5. Przed wyruszeniem prosimy o sprawdzenie prognozy pogody, oraz zapoznanie się z trasą
Augustyńskiej Drogi Krzyżowej, prosimy o zapoznanie się z mapą terenu.
6. W przypadku braku możliwości kontunuowania marszu uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania telefonicznie osób zaangażowanych o zakończeniu marszu przed czasem.
7. Trasa Augustyńskiej Drogi Krzyżowej przebiega z Parafii pw. Św. Augustyna w
Czapurach do Parafii pw Św. Czas przemarszu przewiduje się na 3-6 godzin.
8. Osoba wybierająca się na Augustyńską Drogi Krzyżowej przyjmuje na siebie wszelkie
ryzyko związane z przejściem trasy, mając na uwadze swoje zdrowie i kondycję.
9.

Udział w Augustyńskiej Drogi Krzyżowej odbywa się dobrowolnie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz inne wydarzenia, które
mogą mieć miejsce podczas wędrówki.
11. Uczestnik zobowiązany jest zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez wyposażenie się w
elementy odblaskowe (najlepiej kamizelki odblaskowe), latarkę (najlepiej czołową),
podstawowe opatrunki, naładowany telefon komórkowy umożliwiający kontakt, ciepłe

ubranie odpowiednie do zmiennej temperatury i niesprzyjającej pogody, wygodne i buty
przystosowane do długich wędrówek , prowiant na drogę (jedzenie, picie, termos z gorącą
herbatą, wodę,), dopuszcza się używanie kijków do wędrówek pieszych.
12. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia. Za zgodą rodzica, opiekuna prawnego i
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej mogą uczestniczyć niepełnoletni.
13. Dla uczestników przewidziane są pakiety za które pobierana jest opłata w wysokości 30 zł
pokrywająca koszty przygotowania i zakupu materiałów formacyjne itp.)
14. Zapisy będą się odbywać do piątku, 5 kwietnia 2019r w parafii pw. Św, Augustyna ul.
Poznańska 74 Czapury, osobiście , mailowi lub telefonicznie
15. Szczegółowe informacje organizacyjne na bieżąco publikowane na storni internetowej
parafii
pw.
św.
Augustyna
http://www.augustynczapury.pl/,
fanpage
https://www.facebook.com/augustynczapury/, lub
można je uzyskać mailowo u
organizatorów:
czapuryaugustyn@gmail.com
i
telefonicznie
502239944
lub
……………………….lub……………………………….

Święci zapraszają – wyrusz z nami

