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INFORMACJE DLA WARSZTATOWCÓW
(WERSJA Z DNIA 1 CZERWCA 2015)

BLOKI WARSZTATOWE
Warsztaty trwają przez 4 dni w dwóch blokach: przedpołudniowym
(9.30-11.00) i popołudniowym (15.00-17.00). Pierwszego dnia rozpoczynają
się dopiero blokiem popołudniowym. Ostatniego dnia kończą się blokiem
popołudniowym, ale jest on zarazem prezentacją wszystkich warsztatów,
które chcą i mogą się zaprezentować przed idm-owiczami.
Macie do dyspozycji: 2h + (1,5h + 2h) + (1,5h + 2h) + (1,5h + 2h).

DOKUMENTY
Na miejscu, w Starej Wsi, podpiszemy dokumenty 1.-4.
oraz zbierzemy dokumenty 5. i 6.
1. Umowę o współpracy wolontariackiej.
2. Karta czasu pracy warsztatowca.
3. Polecenie wyjazdu służbowego, żebyśmy mogli zwrócić wam koszty
podróży.
4. Ewentualnie umowa użyczenia samochodu, jeśli przyjedziecie do nas
własnym samochodem.
5. Faktury za paliwo lub bilety za przejazd środkami komunikacji - zwrot
kosztów podróży. Nalejcie do baków tyle, ile potrzeba na dojechanie do
Starej Wsi i weźcie fakturę tylko na tę ilość. Będzie nam lepiej
rozliczać.
6. Faktury za materiały - zwrot kosztów materiałów na warsztaty.

KOORDYNATOR WARSZTATÓW
Osobą odpowiedzialną za kontakt z warsztatowcami przed i w trakcie
IDM-ów jest ks. Krystian Mółka SJ (nr tel. kom.: 794 060 832).
Prosimy o zwracanie się do niego w sprawach dotyczących warsztatowców
i warsztatów.

PRZYJAZD WARSZTATOWCÓW
Zachęcamy was do przyjazdu dzień lub dwa dni przed rozpoczęciem
IDM-ów.

START IDM-ÓW
XII IDM-y startują we wtorek, 28 lipca 2015, o godz. 9.30 przywitaniem
i rozdaniem koszulek. Cały program XII IDM-ów jest dostępny na
http://idm.jezuici.pl/program.
Przy prowadzeniu warsztatów bardzo prosimy o uszanowanie innych
punktów programu. Na przykład w przypadku zajęć ruchowych o danie czasu
na prysznic przed Mszą św. lub przed kolacją.
WYMAGANIA WZGLĘDEM WARSZTATOWCA
1. Osoba pełnoletnia.
2. Średnie wykształcenie.
ZAPISY UCZESTNIKÓW
Zapisy uczestników na warsztaty będą dokonywane przez internet od
22 czerwca do 5 lipca 2015. Postaramy się, abyście znali liczbę uczestników
waszych warsztatów już na początku lipca.
Uczestnicy po dokonaniu wyboru mają możliwość zmiany warsztatów po
pierwszym spotkaniu. Potem zamrażamy grupy.
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ZWROT KOSZTÓW ZA MATERIAŁY NA WARSZTATY
Jeśli kupujesz jakieś materiały na warsztaty, poproś w sklepie o fakturę
(Loyola – Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym, Mały Rynek 8,
31-041 Kraków, NIP: 6762455624). Jedynie na podstawie tej faktury
będziemy mogli zwrócić ci poniesione koszty.
ZWROT KOSZTÓW ZA PRZEJAZDY
Jeśli przyjeżdżasz do Starej Wsi własnym samochodem, zwracamy koszty
podróży tam i z powrotem na podstawie faktury (Loyola – Jezuickie Dzieła
Pomocy Potrzebującym, Mały Rynek 8, 31-041 Kraków,
NIP: 6762455624) za paliwo w jedną stronę oraz umowy użyczenia
samochodu. Nalejcie do baków tyle, ile potrzeba na dojechanie do Starej Wsi
i weźcie fakturę tylko na tę ilość. Będzie nam lepiej rozliczać.
Jeżeli docierasz do nas innymi środkami komunikacji, również zwracamy
koszty podróży tam i z powrotem. Wystarczy, że zachowasz bilety za podróż
do Starej Wsi, a my na ich podstawie zwrócimy ci koszty przyjazdu i powrotu.
W rozliczeniu sposób powrotu i jego koszty muszą pokrywać się z danymi
przyjazdu.

o. Paweł Beń SJ
Dyrektor XII IDM-ów
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