ENCONTRO INTERNACIONAL
JUVENTUDE DOROTEIA DA EUROPA

Com o vento
e com o sol…
A paixão de educar com as juventudes
do nosso tempo…

Organização:
Irmãs Doroteias
Informações e inscrições:
malta2018@irmasdoroteias.pt

Malta
29 julho a 1 de agosto 2018

O que é?
Um encontro internacional de jovens em Malta. No encontro estarão jovens que
assumem crescer e viver uma experiência de fé, conhecer melhor São Paulo e
partilhar a alegria de ser Cristãos ao jeito de Santa Paula Frassinetti.

Envia até dia 30 abril 2018
Para malta2018@irmasdoroteias.pt

Aceita o desafio… e será para ti:
✓ um tempo oportuno para te encontrares contigo mesmo;
✓ um tempo oportuno para viver o encontro da Juventude Doroteia;
✓ um tempo oportuno para embarcar na barca com Paulo de Tarso.

Nome completo:
_______________________________________________________

Para quem?
✓ Jovens dos 18 aos 35 anos

Profissão/estudos:________________________________________

Onde?
✓ Zebbug – Malta
(St Dorothy’s School, Mdina Road, Zebbug)

Localidade: ______________________________________________

Línguas que falas:________________________________________
Línguas que compreendes:_________________________________

Quando?
✓ Chegada: domingo 29/07 até às 18.00
✓ Partida: quarta-feira 01/08 depois do almoço

Data de Nascimento: ___/ ___/ ___

Que levar?
✓ Saco-cama (verão); estojo de higiene pessoal e toalhas
✓ Roupa fresca, calçado confortável; chapéu e cantil
✓ Fato de banho e protetor solar
✓ Adaptador para corrente elétrica
✓ Algum instrumento que saibas tocar
✓ Documentos de Identidade e cartão de Saúde Europeu
✓ Qualquer coisa para escrever
✓ Algum alimento típico do teu país para a festa

Telemóvel: ___________________________________________

Custos?
✓ O valor da viagem fica ao teu encargo;
✓ O alojamento (pensão completa) é 30€
Inscreve-te, sem falta, até 30 de abril de 2018
Envia a tua inscrição para: malta2018@irmasdoroteias.pt
Logo que tenhas a viagem marcada envia o número e horário do teu voo de ida e
regresso.

Email: __________________________________________________

T-shirt: ___S

____M ___L

___XL ___XXL

Dá razões para assumires este desafio:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Ao abrigo do art. 6º do Regulamento Europeu 2016/679, autorizo o tratamento dos
meus dados pessoais pela Equipa Organizadora do Encontro Internacional
Juventude Doroteia Europa para todos os efeitos relacionados com a minha
participação no mesmo.

Data___/___/___

Ass: ________________________________

