Braga, Outubro 2018
A vivência da fé é importante para todos os jovens. Desta forma, recorremos a este meio para
apresentar a atividade religiosa “HI-GOD um dia com Deus”, que este ano será em Vila de conde - Caxinas,
em 24 de novembro. O acolhimento e “check-in “será realizado no centro social e pastoral das Caxinas,
Av. D. António Bento Martins Júnior. Quem vem da linha de metro é a avenida mesmo em frente a estação
“Porta fronhas”. O ponto de encontro será às 9:00 e terá fim por volta das 17:30. Teremos transportes,
ida e volta, a partir de determinados locais de Vila Verde, Braga, Famalicão e Guimarães. Serão depois
informados por email aos inscritos. Para esse efeito, no ato de inscrição terão de solicitar a reserva para
o transporte. A atividade terá as seguintes indicações e respetivas regras de participação/inscrição:
Atenção, as inscrições feitas até ao dia 18 de novembro, terão o
custo de 3,00€ sem transporte e 4,50€ com transporte assegurado
– desde que reservado no ato de inscrição, pelo nosso website.
A partir de 19 de novembro acresce 0,50€, o transporte poderá
não ficar assegurado! Imite máximo até 22 de novembro.
Esta atividade é para maiores, ou com, 15 anos de idade.
INSCREVE-TE EM: www.grupoperegrinos.org
Informações úteis e conselhos para a atividade:
- Calçado confortável
- Agasalho
- Impermeável / capa de chuva / guarda-chuva em caso de tempo
instável.
- Almoço partilhado (Entregar contributo no check-in)
- Daremos alguns lanches e promoveremos uma sopa quente

O termo de responsabilidade é de preenchimento obrigatório para todos os menores e responsáveis de
grupo. A sua entrega terá de ser no ato do pagamento na zona de “Checkin” em Caxinas.
Mais informações? VISITA: www.grupoperegrinos.org .
Apresentamos as nossas melhores saudações, Grupo de peregrinos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Responsabilidade do grupo e individual (a devolver no ato de inscrição)
Inscrição individual de menores:
Nome; ……….………………………………………………………………..…., Contacto; ……………………………….., meu email é
……………………………………………………………………… O meu responsável é …………………………………. do grupo de
………………………………………. O seu contacto é ………………………
Responsável do Grupo:
Eu, ……………………………………………………………. sou responsável pelo grupo de ……………….., com ……… (nº)de
jovens. O meu contacto é………………………., meu email é………………………………….………………………………………..
Para os Encarregados de educação:
Eu, …………………………………………………………… autorizo ao meu educando …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………, nascido a …………….….. a participar no Hi-GOD, a
24 de novembro 2018, estando com o responsável o:…………………………………………………………… do grupo
de …………………………………..
……………. , de ………… de 2018

Encarregado de Educação (para os menores)

________________________

