Propostas do Serviço da Juventude

Lê atentamente a informação seguinte.
Em caso de dúvida, contacta-nos para o email
lisboajmjcracovia@gmail.com

MODALIDADE 1 – JMJ Cracóvia
Entre 23 e 24 de Julho
Entre 24 e 25 Julho
26 Julho–31 Julho
Entre 01 e 02 Agosto

Viagem (avião) Lisboa à aeroportos próximos de Cracóvia
Viagem (autocarro) aeroportos à Cracóvia
Chegada a Cracóvia - Alojamento em local a indicar pela organização
(escolas, casas de família, paróquias)
JMJ em Cracóvia (com o Pacote A1)
Viagem (autocarro) Cracóvia à aeroportos próximos de Cracóvia
Viagem (avião) aeroportos à Lisboa

Valor:

680€
Inclui viagens, seguro de viagem, inscrição no pacote A1 da JMJ
(alojamento, alimentação, transportes, seguro, kit do peregrino)
Não inclui alimentação durante as viagens

Inscrições:

Início – 15 Outubro

Pagamentos:

110€ até 15 de Novembro de 2015
190€ até 15 de Janeiro de 2016
190€ até 15 de Março de 2016
190€ até 15 de Maio de 2016

Fim - 15 de Novembro

CONDIÇÕES INSCRIÇÃO
Lugares disponíveis limitados (300).
Inscrições consideradas por ordem de chegada do pagamento.
Pagamento nos prazos assinalados por transferência bancária para o NIB indicado, se possível desde
logo com a identificação do nome e do número de ID a que se refere a transferência.
A inscrição só é válida após recepção do comprovativo de pagamento enviado para o email
pagamentos.lisboajmjcracovia@gmail.com, com a identificação obrigatória do nome e do número de
ID a que se refere a transferência.
Se, entre o período de 15 de Outubro e 15 de Novembro, for atingido o limite dos lugares disponíveis, as
inscrições terminarão automaticamente.
Será dada prioridade de inscrição aos jovens da Diocese de Lisboa.
Participação nos encontros de preparação a definir pelo Serviço da Juventude

CONDIÇÕES INSCRIÇÃO
Cartão de cidadão válido pelo menos até 03 Agosto 2016.
Idade de participação
A idade mínima é de 14 anos a 20 Julho 2016
A idade máxima recomendada é de 35 anos
Menores de 18 anos
Participação sob a responsabilidade de um animador adulto com 21 anos completos à data
de 20 de Julho 2016.
Cada animador responsável só pode ter a seu cargo um máximo de 5 menores.
Entrega obrigatória do Termo de responsabilidade/autorização de saída de menor do território
nacional assinado pelos titulares do poder paternal e pelo animador responsável (assinaturas
autenticadas) – minuta disponível no nosso site. Esta entrega não é necessária aquando da
inscrição.
Se és animador, e pretendes fazer a inscrição dos jovens do teu grupo, descarrega o documento
disponível no nosso site. Lá estão todos os dados que deverás pedir aos membros do teu grupo e que
são necessários depois para fazeres a inscrição online.

CANCELAMENTOS
Após 30 de Novembro, não haverá lugar a qualquer reembolso a não ser que existam substitutos em lista
de espera que cumpram as Condições de Inscrição.
Os desistentes só serão reembolsados se os substitutos pagarem as prestações vencidas até à data.

