XXVIII PIELGRZYMKA PIESZA
SUWAŁKI - WILNO
15 - 26 LIPCA 2018 r.
Biuro Pielgrzymki czynne od 15 czerwca (9:00 - 20:00)
/87/ 734 19 00 lub +48 668 596 774
www. suwalki-wilno.salezjanie.pl e-mail:suwalki-wilno@salezjanie.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PIELGRZYMKI
Rozpoczęcie Pielgrzymki
SUWAŁKI - 15 lipca 2018 r. - godz. 7.00 Msza św. w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia.
W przeddzień o godz. 21:00 spotykamy się na Apelu Maryjnym. 14 lipca trzeba
dotrzeć do Suwałk, odebrać identyfikator i pakiet pielgrzyma. Wokół kościoła można
rozbić namiot lub przenocować na korytarzu w domu parafialnym.

Zakończenie Pielgrzymki
WILNO - 24 lipca 2018 r. - uroczysta Msza św. przed cudownym obrazem Matki
Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Po Mszy św. udajemy się środkami komunikacji
miejskiej do Niemieża, gdzie będzie baza Pielgrzymki do 26 lipca. Część
Pielgrzymów zabiorą Polacy mieszkający w Wilnie. (Prośba - aby odnowić swoje
kontakty).
Pielgrzymi, którzy zapisali się na powrót autokarem w tym dniu, wyjeżdżają do
Suwałk o godz. 18:00 z parkingu obok Ostrej Bramy. Jest także możliwość wyjazdu
bezpośrednio do Warszawy o godz. 22:00 z parkingu przy kościele w Niemieżu.
UWAGA! Na poszczególne wyjazdy deklarujemy się przed wyruszeniem Pielgrzymki
(patrz karta zgłoszeniowa). Przy wejściu do autobusu należy okazać identyfikator
pielgrzyma - jest na nim data i miejsce docelowe podróży.
25 lipca - dzień przeznaczony na zwiedzanie. Będą zorganizowane wycieczki
w mieście i do różnych miejsc na Litwie. Wyjazd autobusu do Warszawy - godz. 22:00
z parkingu przy szkole Niemieżu.
26 lipca - rano, po Mszy św. o godz. 6:30 w kościele w Niemieżu powrót tych, którzy
się zapisali, autokarami do Polski. W Suwałkach będziemy około południa. Powrót
nie jest obowiązkowy, można pozostać w Wilnie.

Noclegi
Obowiązkowy namiot! Noclegi na trasie są organizowane dla całej Pielgrzymki
w jednym miejscu, bez podziału na grupy - zazwyczaj przy szkole. Namioty rozbijamy
w wyznaczonych miejscach. Siostry zakonne, księża, klerycy i bardzo potrzebujący
w miarę możliwości śpią w szkole. Na terenach zamieszkałych przez Polaków (bliżej
Wilna) możliwe będą noclegi u ludzi dobrej woli.

Wyżywienie
Rano i wieczorem jest wydawana herbata i chleb oraz zupa i chleb na obiad. Należy
wziąć ze sobą własną żywność - suchy prowiant. Postaramy się aby przez całą
Pielgrzymkę można było zakupić u służb pielgrzymkowych wodę gazowaną
i niegazowaną. Bliżej Wilna, na terenach zamieszkałych przez Polaków, są
poczęstunki (gdzie widać polską gościnność - ludzie biedni robią wszystko, aby jak
najgodniej przyjąć pielgrzymów).
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Gotówka
Jednostką monetarną na Litwie jest EURO (€). Można wymienić wcześniej pieniądze
w kantorach w Suwałkach lub Sejnach. Ceny produktów są wyższe od naszych.

Opieka Medyczna
Zapewniona jest w stopniu podstawowym. Z Pielgrzymką jedzie karetka, ale nie w tym
celu, by podwozić Pielgrzymów, tylko udzielać pomocy doraźnej. Na noclegach działa
punkt medyczny, który stara się pomóc tym, którzy potrzebują pomocy lekarza,
pielęgniarki lub sanitariusza. Wiele spraw drobnych, jak obtarcia, przebicie bąbli, itp.
każdy może załatwić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będzie miał ze sobą
podstawowe i potrzebne środki opatrunkowe i medyczne. Leki przyjmowane stale
trzeba mieć swoje.
Punkt medyczny nie jest apteką!

Ubezpieczenia i leczenie
1. Każdy Pielgrzym jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na
czas trwania Pielgrzymki. Można dodatkowo ubezpieczyc się samemu.
2. Każdy powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.nfz.gov.pl
W razie potrzeby leczenia w szpitalu na Litwie trzeba taką kartę pokazać. Kto nie
wyrobi takiej karty, za usługę w szpitalu zapłaci z własnej kieszeni.

Warunki sanitarne
Podczas drogi mamy do dyspozycji kabiny WC firmy TOI TOI. Na noclegach
szczególnie na Litwie można odczuwać braki z bieżącą wodą. Przy szkołach
rozstawiamy kilkanaście kranów z bieżącą wodą - jednak czasami wynikają problemy
związane z tym, że węzły sanitarne w szkołach są słabe.

Wiek, zdrowie uczestników pielgrzymki
Wiek uczestników pielgrzymki jest określony: 10 - 60 lat. (W razie wątpliwości proszę
o kontakt). Pielgrzymami pieszymi nie mogą być ludzie chorzy na astmę, cukrzycę,
epilepsję, choroby serca, choroby psychiczne.
Należy od swego rodzinnego lekarza uzyskać zaświadczenie o aktualnym stanie
zdrowia (dotyczy wszystkich - do okazania przy odbiorze „pakietu pielgrzyma”).
Dzieci i młodzież do 18 roku życia powinny być pod opieką rodzica lub opiekuna (zobacz na karcie zgłoszenia).

Co zabrać na pielgrzymkę
BUTY - dobrze rozchodzone, wygodne; SKARPETY - najlepiej wełniane i bawełniane
(nie elastyczne); UBRANIA - między innymi bielizna osobista, przydatny bywa dres;
NAKRYCIE GŁOWY (KONIECZNIE !!!); PELERYNĘ - płaszcz przeciwdeszczowy;
Wszystko, co jest potrzebne do HIGIENY OSOBISTEJ (!!!) - wszelkie zaniedbania
w tym względzie są wbrew miłości bliźniego !!! ŻYWNOŚĆ - suchy prowiant na 11 dni
(zupę, chleb i gorącą herbatę otrzymamy); PRZYBORY KULINARNE - nie
porcelanowe, kubek, bidon; WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY; za brak
dokumentu na terenie Litwy grozi kara grzywny (kilkaset euro) i zatrzymanie do
wyjaśnienia. NAMIOT, materac (karimata), śpiwór; LEKARSTWA używane na co
dzień; PODSTAWOWE LEKARSTWA I ŚRODKI OPATRUNKOWE - kilka bandaży
zwykłych i elastycznych, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, opatrunkowe,
witaminy, talk, zasypkę, puder, leki przeciwbólowe, maść rozgrzewająca, itp.;
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Regulamin pielgrzymki
Organizatorzy proszą wszystkich pielgrzymów o bezwzględne przestrzeganie
regulaminu.
1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym o charakterze pokutnym stąd wynika
aktywne uczestnictwo każdego pielgrzyma w życiu swojej grupy, czyli: śpiewach,
modlitwach, konferencjach. Również w Apelu Maryjnym ale przede wszystkim
w codziennej Mszy św.
2. Uczestnik ma religijną intencję pielgrzymowania.
3. Podejmując wyrzeczenie i pokutę pielgrzym na czas pielgrzymki rezygnuje
z alkoholu, papierosów i innych używek.
4. Na polu namiotowym obowiązuje zakaz: rozbijania namiotów przed przyjściem całej
pielgrzymki, rozpalania ognisk, noclegów koedukacyjnych, używania odbiorników
radiowych i telewizyjnych.
5. Nie wolno niczym handlować na trasie, na postojach, w miejscach noclegu, w Wilnie,
w drodze powrotnej.
6. Noszenie ubiorów: koszulki na ramiączkach, krótkie spódniczki, obcisłe spodenki
itp. jest niezgodne z pokutnym charakterem pielgrzymki.
7. Każdy pielgrzym ma obowiązek kroczenia w pielgrzymce w grupie, do której się
zapisał. Nie można przechodzić z grupy do grupy.
8. Kierownictwo pielgrzymki nie odpowiada za zaginione rzeczy.
9.Pozwolenie na podjazd wydaje lekarz lub przewodnik grupy, dlatego
niedopuszczalne jest przybycie na miejsce postoju, czy noclegu wcześniej bez takiego
pozwolenia.
10. Wyprzedzanie Krzyża Pielgrzymkowego i znaku grupy jest zabronione.
11. Pielgrzymi dbają o to, by nie zanieczyszczać trasy, miejsc postojów i noclegów (na
śmieci i odpadki są przeznaczone worki).
12. Obowiązuje zakaz posiadania własnego transportu towarzyszącego (prawo
udziału w Pielgrzymce będą miały tylko pojazdy posiadające specjalną przepustkę
wydaną przez Kierownika Pielgrzymki).
13. Na samochody transportu nie przyjmujemy butli gazowych.
14. Bardzo ważne ze względów sanitarnych jest to, aby nie kupować i nie spożywać
lodów oraz artykułów spożywczych łatwo psujących się.
15. Telefonów komórkowych można używać tylko na postojach i noclegach.
16. Pielgrzyma obowiązuje posłuszeństwo wobec Kierownika Pielgrzymki,
Przewodników Grup i Służb Pielgrzymkowych.
17. zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych jest: Parafia M.B. Miłosierdzia, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3,
16-400 Suwałki; tel. 87 73 41 900
Zapisując się na pielgrzymkę zainteresowany wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia
zrealizowanie celu. Każdy indywidualnie ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018
poz. 1000).
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Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do
żądania od Administratora Danych Osobowych informacji o: - okresie przetwarzania
jej danych; - dostępu do danych: ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania
(cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia; - przenoszenia danych na
warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem
Danych Osobowych; - wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki pociąga za sobą konsekwencje w postaci:
- upomnienia; - wpisu do książeczki pielgrzyma; - wykluczenia z pielgrzymki.
W sytuacji wykluczenia koszty udziału w pielgrzymce nie podlegają zwrotowi.
Pielgrzym wraca sam do kraju.

Zapisy
Zapisy na pielgrzymkę odbywają się w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach Salezjanie Księdza Bosko - do 14 lipca 2018 r. Zapisać się można: osobiście, przez
internet lub drogą korespondencyjną. Ze strony internetowej Pielgrzymki można
wydrukować kartę zgłoszenia.
Wypełniając kartę zgłoszenia pamiętaj o zaświadczeniach.

Opłaty
I. Wpisowe = 170 zł (dla osób dorosłych) i 100 zł (dla dzieci do lat 14-tu). Wpisowe
pokrywa między innymi koszty:
- transportu bagaży Pielgrzymów i zaplecza Pielgrzymki; - podstawowej opieki
medycznej; - wyżywienia: śniadania i kolacje = herbata i chleb, obiady = zupa i chleb;
- ubezpieczenia NNW Pielgrzymow na czas trwania Pielgrzymki,
II. Powrót autokarem z Wilna:
- do Suwałk = 60 zł,
- do Warszawy = 110 zł.
Termin powrotu autokarem trzeba zaznaczyć na karcie zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z Pielgrzymki organizatorzy zwracają tylko 50 % wpłaty.
Natomiast opłata za powrót autokarem wpłacona nie podlega zwrotowi (musimy
wiedzieć ile zamówić autokarów).
Jak zapłacić wpisowe i opłatę za powrót autokarem ?
- wysłać jednym przekazem pocztowym na adres Pielgrzymki
lub
- osobiście w Biurze Pielgrzymki w Suwałkach od 15 czerwca do 14 lipca 2018 r.
lub
- przelewem wpłacając na konto bankowe :

BNP PARIBAS 40 1600 1462 1848 1837 4000 0002
Kontakt telefoniczny
/87/ 734 19 00 lub +48 668 596 774 lub +48 602 121 646
KIEROWNIK PIELGRZYMKI
ks. Tomasz Pełszyk SDB
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3
16-400 Suwałki
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