REGULAMIN
Kursu Lektorskiego dla Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej
1.

Organizatorem kursu lektorskiego jest Duszpasterstwo Ministrantów przy parafii
rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie w dekanacie śremskim w
Archidiecezji Poznańskiej.

2.

Miejsce odbywania się kursu: Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie oraz salki
przykościelne w centrum parafialnym (Kilińskiego 23, 63-100 Śrem).

3.

Kurs lektorski odbywa się od 11 września 2021 oraz w kolejne soboty (ok. 6-7 zjazdów).

4.

Przyjazd i powrót we własnym zakresie.

5.

Kurs kierowany jest dla chłopaków, którzy:
•
•

6.

Ze względu na szczególny charakter rekolekcji dla ministrantów, uczestnicy rekolekcji
zobowiązują się do:
•
•
•
•
•
•
•

7.

przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
wypełniania poleceń opiekunów,
poinformowania opiekunów o zażywanych lekach,
informowania opiekunów o wszystkich niepokojących sytuacjach (złym
samopoczuciu swoim i kolegów oraz o usterkach technicznych),
punktualnego stawiania się na spotkania i uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach,
pokrycia wszystkich kosztów szkód wyrządzonych przez uczestnika w miejscu
odbywania kursu i ewentualnych innych miejscach pobytu podczas kursu,
noszenia odpowiedniego ubioru.

Uczestnikom bezwzględnie nie wolno:
•
•
•
•

8.

czynnie pełnią posługę ministrancką,
ukończyli VII klasę szkoły podstawowej (w uzasadnionych przypadkach wcześniej)

samowolnie opuszczać miejsca odbywania kursu oraz oddalać się od grupy,
posiadać i używać wszelkich używek (papierosów, napojów alkoholowych i
energetyzujących, narkotyków),
zakłócać spokoju sobie i innym,
używać sprzętu elektronicznego oraz odtwarzaczy multimedialnych podczas zajęć i
wspólnych spotkań; organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za
skradziony lub uszkodzony sprzęt.

Za naruszenie ww. regulaminu uczestnik może zostać ukarany:
•
•

upomnieniem – sankcją wyznaczoną przez wychowawców,
skreśleniem z listy uczestników (powrót na koszt i odpowiedzialność rodziców).

9.

Koszt kursu wynosi 50 zł od uczestnika. Płatność dokonuje się na miejscu u organizatora
podczas pierwszego dnia kursu.

10. Zapis na kurs lektorski można dokonać poprzez formularz online na stronie internetowej
lub kontaktując się bezpośrednio z organizatorem rekolekcji.
11. Pierwszego dnia kursu na miejscu należy bezzwłocznie złożyć na ręce organizatora: kartę
uczestnika, zgodę rodziców na udział w kursie, opinię księdza proboszcza (lub innego
opiekuna ministrantów) oraz oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika.
12. Podczas każdego zjazdu należy złożyć nowe oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika.
13. Podczas kursu lektorskiego zostanie zrealizowany program formacji lektorów na
podstawie materiałów wydanych przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji
Poznańskiej.
14. Uwieńczeniem kursu lektorskiego będzie promocja na lektora oraz otrzymanie legitymacji
i krzyża lektorskiego podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Poznańskiej.
Organizatorem tych uroczystości jest Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji
Poznańskiej. Termin zostanie podany w późniejszym czasie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.

Duszpasterstwo Ministrantów
przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa
w Śremie

