
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA ORGANIZATORA 

11 września 2022 roku 

 

Organizator: Parafia pw. Św. Jana Bosko w Szczecinie; 

Osoba odpowiedzialna: ks. Mariusz Wencławek sdb (tel. 501 618 008) 

 

1. To już kolejny nasz wyjazd z parafii (Kraków 2016, Panama 2019), 

niektórzy uczestnicy po raz trzeci będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

2. ŚDM w Lizbonie odbywają się w terminie 26-31 lipca (DNI W DIECEZJI – 

COIMBRA) 1-6 sierpnia (ŚDM LIZBONA). 

3. Wyjazd naszej grupy - plan wyjazdu (w trakcie opracowania):  

24 lipca 2023 – nocnym pociągiem do Warszawy,  

25 lipca 2023 – wylot 9:50 (Lufthansa) przez Frankfurt do Porto 

(15:40) 

26 – 31 lipca – Dni w Diecezji Coimbra (jeszcze nie znamy parafii) 

1 sierpnia – przejazd wynajętym transportem do Lizbony 

1-6 sierpnia – udział w Światowych Dniach Młodzieży; 

7-10 sierpnia – „czekanie na powrót” - w miarę możliwości pobyt w 

Fatimie i czas zwiedzania 



10 sierpnia – 12.05 – wylot z Lizbony; 18:25 – przylot do Warszawy; 

11 sierpnia – przyjazd porannym pociągiem z Warszawy do 

Szczecina. 

4. Zamówiliśmy bilety w KBO ŚDM (Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni 

Młodzieży). Koszt jednego biletu to 2010 (dwa tysiące dziesięć złotych. (23 

kg. bagażu + 8 kg podręczny). Listę imienną musimy podać do 15 czerwca 

2023 r.  

5. Przewidywane całościowe koszty: 

Bilet lotniczy – 2010 zł 

Przejazd do Warszawy i powrót – ? 150 zł  

Pakiet Polski Uczestnika – ? – 200 zł 

Pakiet Uczestnika SDM – ? – 1300 zł 

Dni w diecezji Coimbra – ? – 300 zł 

3 dni po ŚDB (np. pobyt w Fatimie) – ? 400 zł  

Przejazd do diecezji Coimbra i do Lizbony – ? 200 zł 

Razem: około 4560 zł (licząc, że nasz wyjazd potrwa 17 dni – wychodzi 

268 zł na dzień – to nie jest mało). 

6. Płatności: 

Do końca września wpłata 2000 zł na bilet lotniczy. (osoby, które 

wypracowały zniżkę otrzymają imienną informację z wysokością kwoty – 

w razie rezygnacji otrzymują tylko zwrot wpłaconej kwoty: są osoby które 

będą miały do wpłaty np. 1400 zł). 

Do końca grudnia 2022 wpłata 1600 zł na pakiet pielgrzyma. 

Do końca maja 2023 wpłata pozostałej kwoty. 

Na każdym etapie zgromadzone środki z różnych zbiórek będą stanowiły 

bezzwrotne dofinansowanie.  

Dla osób zainteresowanych dostępne będzie szczegółowe rozliczenie 

tego wyjazdu. 

Wpłat dokonujemy na rachunek Parafii pw. Św. Jana Bosko w 

Szczecinie: 

58 1240 3813 1111 0000 4375 8827 



Tytuł wpłaty: SDM LIZBONA: Imie nazwisko uczestnika; 

Potwierdzenie dokonanej wpłaty przesyłamy na @: 

wenclawek@gmail.com 

 

7. Rezygnacja z wyjazdu: 

W razie rezygnacji do końca grudnia 2022 – organizator zwróci 100%  

wpłaconej kwoty.  

Rezygnacja po 1 stycznia 2023 wiąże się ewentualnie ze znalezieniem 

„zastępcy” na opłacone miejsce.  

Rezygnacja po 15 czerwca 2023 będzie się wiązała prawdopodobnie ze 

stratą sporej kwoty dotychczas wpłaconej. W przypadkach losowych 

będziemy szukać jakiejś formy solidarności z pokrzywdzonymi.  


