Anmälningsblankett –
Världsungdomsdagarna i PANAMA
den 14 januari - 1 februari 2019
Anmälan ses som bindande så fort resenären betalat in anmälningsavgiften om 5.000kr
på stiftets bankgiro 594 - 7205
OBS! (totala resekostnaden preliminärt 10.000 kr för 2 veckors resa)*
Kom ihåg att märka anmälan med ”VUD2019” samt ditt namn och personnummer.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften kan ej återbetalas.
Bifoga kopia på ditt pass med denna anmälan och skicka med post till VUD, c/o JPII,
Box 2150, 103 14 Stockholm eller maila till vud@katolskakyrkan.se
*Du kan nu välja att åka på egen hand, 1 vecka, 2 veckor, eller 3 veckor.

Namn: ___________________________________________
Personnr: ___________________-_____________
Pass.nr: _____________________________________________
Medborgarskap:_______________________________________
Adress: _____________________________________________
Postnummer och ort: ___________________________________
Telefon: ____________________________________
E-post: _____________________________________
Närmast anhörig: _____________________________________
Telefon: ____________________________

Välj det alternativ som passar dig: (OBS! enbart dessa gäller, inga undantag)
Jag bokar flyg på egen hand och ansluter till Costa Rica den 15/1.*(1a)
Jag bokar flyg på egen hand och ansluter till Panama den 22/1.(1b)
Jag åker med gruppen 14 jan - 1 feb 2019. (2)
Jag åker med gruppen 14 jan - 8 feb 2019, jag ansvarar själv för den sista veckan.*(3)
(1)* Det mindre paketet:
(A) Du bokar en resa och ansluter till Costa Rica tidigast den 15 januari 2019, samt bokar en
returresa från Panama City mellan den 28-31 januari 2019. Du ansvarar själv för
transportkostnaderna och biljetterna mellan det land du befinner dig i och Costa Rica/Panama.
Ingår VUD-anmälan, ett svenskt VUD-kit och förberedelseläger.
Pris: 5.000 kr
(B)Du bokar en resa och ansluter till Panama tidigast den 22 januari 2019, samt bokar en
returresa från Panama City mellan den 28-31 januari 2019. Du ansvarar själv för
transportkostnaderna och biljetterna mellan det land du befinner dig i och Panama. Ingår VUDanmälan, ett svenskt VUD-kit och förberedelseläger.
Pris: 4.000 kr
(2)* Alternativ 2 är den officiella gruppresan med stiftet till Costa Rica och Panama.
I detta paket ingår flygresa från/till Stockholm Arlanda flygplats (OBS! Resa till/från Arlanda
ingår inte.), VUD-anmälan, ett svenskt VUD-kit och förberedelseläger.
Pris: 10.000 kr
(3)*Det större paketet:
Det här alternativet är för dig som vill stanna kvar, dock har vi ett gemensamt hemresedatum.
Exakt 7 dagar efter övriga gruppens hemresa.
Allt som ingår i (2), ingår även i det här alternativet.
Mellan den 1 februari och den 8 februari ansvarar du själv för boende, mat, resor runt i
Panama och din egna säkerhet. Därför är det viktigt att du bokar boende i god tid och är väl
medveten om att Stiftet inte ansvarar för deltagare som stannar kvar i Centralamerika efter den
31 januari 2019.
Pris: 10.000 kr
Deltbetalningsplan:
1) Anmälningsavgiften på 5.000 kr betalas in senast 30 april 2018.
2) Andra delen på 5.000 kr senast 30 juni 2018.

Har du problem med att bekosta resan, vill dela upp på annat sätt eller har andra funderingar
kring kostnaderna är du välkommen att kontakta stift VUD-teamet: vud@katolskakyrkan.se

Sjukdomar/allergier/funktionshinder:
På denna typ av resa är det tyvärr mycket svårt att tillgodose speciella behov. Därför måste vi
be resenärerna själva att ta ansvar för eventuella problem som uppkommer av det skälet på
resan. Eftersom vi är ansvariga vill vi dock känna till eventuella problem och ber er därför att
informera oss:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Villkor för anmälan
• Deltagaren måste vara fyllda 18 år (ej äldre än 35 år).
• Deltagaren skall ha en egen fullgod försäkring som täcker olyckor och vård i utlandet.
• Deltagaren skall vara svensk medborgare eller vara medborgare i ett land för vilket
inresevisum är lika enkelt att få som för en svensk medborgare.
• Deltagaren skall ha ett pass i gott skick som är giltigt minst 6 månader efter hemresa, alltså
minst till och med juli 2019.
• Deltagaren skall ha läst och godkänt både resevillkor/information samt villkoren ovan.
• Stift VUD-teamet förbehåller sig rätten att neka en anmäld resa ifall vi har någon anledning att
tro att deltagaren ej kan tillgodogöra sig resan fullt ut.
• Du behöver ha en egen reseförsäkring, hör med din hemförsäkring om du har resetillägg.

Härmed intygar jag att jag har läst och godkänner villkoren, samt att jag är skyldig
att betala deltagaravgiften till Stockholms Katolska Stift,

___________________________________________________________
Underskrift/ort/datum

Resan till Världsungdomsdagarna
i Panama 14 januari - 1 februari 2019
Resevillkor och viktig information
Information inför resan
Innan du anmäler dig, läs igenom all information och reflektera kring om resan är lämplig för dig.
Vad är syftet med din resa, är det pilgrimskap? Kan du stå ut med boende under mycket enkla
förhållanden? Klarar du av allt stim som uppstår när så många människor vistas på samma
plats samtidigt? Klarar du av värme och ibland mindre god mat?
Är du beredd att representera dig själv och Stockholms Katolska Stift när du bor hos värdfamilj?
Förberedelseläger kommer att anordnas 9-11 November 2018 på Marielund, Ekerö/Stockholm,
där ska samtliga vara med. Det är här du får all information och har möjlighet att ställa frågor
och lära känna dina medresenärer och ledarna.
I priset på resan ingår en pilgrimshandbok, katekesen DoCat, en hoodtröja, t-shirt, keps och
småprylar att ge bort till nya vänner från andra delar av världen.
Du ska dock själv ta med dig en gåva som du kan ge till din värdfamilj på plats.
Förhållningsregler under resan
För din och hela gruppens säkerhet får du inte gå någonstans helt själv. Alla är uppdelade i
grupper om ca. 10 personer, dessa grupper ska hålla ihop och ledaren ska vara informerad om
var ni befinner er. Gruppen deltar i hela VUD – programmet och ska ej göra aktiviteter utanför
programmet under tiden. Under hela resan gäller Stockholm Katolska Kyrkans reseregler för
VUDen. Dessa regler kommer att tas upp under förberedelselägret. Om någon medvetet bryter
mot dessa skickas deltagaren hem på egen bekostnad.
Bra att veta
All information kring resan kan du alltid hitta på www.katolskakyrkan.se, så snart du är anmäld
kommer du automatiskt att få nyhetsmail och information som berör dig som deltagare men
också annan intressant information om världsungdomsdagarna.
För direkt kontakt med Stift VUD-gruppen, ring information och anmälningsansvarig:
Jessica Moussa 0704- 605642
Vid övriga frågor, kommentarer och förslag är du välkommen att maila oss på
vud@katolskakyrkan.se

Programmet
Ett detaljerat program för resan, DoCat och pilgrimshandbok ingår i priset och kommer
resedeltagarna till del längre fram. Vi kommer att vistas i Panama City och preliminärt Costa
Rica för dagarna i stiftet.
Detta är en pilgrimsresa och ingen badsemester, syftet med resan är att träffa andra katolska
ungdomar och komma närmare Gud.
Pris och betalningsvillkor
Kostnaden för resan är högre än det pris deltagaren får betala. Vi får ner priset genom bidrag
från stiftet. Priset för resan är 10.000kr* och då ingår, förutom ovan nämnt, flyg tur och retur,
transfer, mat, boende och VUD-pass för hela VUD-perioden.
Anmälningsavgift betalas in i samband med anmälan och resterande belopp kommer att
faktureras under året.
Utebliven betalning av fakturan kommer att hamna hos inkasso.
Avbokning
Just nu kan vi inte erbjuda något avbokningsskydd, information om detta kommer att skickas
ut till de anmälda och då kommer man att få chansen att lägga till det motsvarande den
kostnaden som flygbolaget kräver. Ett avbokningskydd gör det möjligt att få tillbaka pengar
vid förhinder som t.ex. sjukdom. Villkoren bifogas i samband med informationen som skickas
ut.

__________________________________________________________________________
Underskrift/ort/datum

