INFORMACIJA, NORINTIEMS PRISIREGISTRUOTI
NEPERTRAUKIAMAM BIBLIJOS SKAITYMUI
2020 m. kovo 22–28 d.,
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Savičiaus g. 15, Vilniuje
KAS GALI TAPTI SKAITOVU
Visi norintys, skaitymo dovaną turintys asmenys, gebantys gražiai ir pagarbiai perteikti Dievo Žodį
klausantiems. Tai gali būti:
a. grupės (t. y. šeimos, draugai, bendramoksliai, kokiais nors bendruomeniniais, tikėjimo ar profesiniais
ryšiais susiję žmonės, susibūrę į parapijas, brolijas, asociacijas, judėjimus, Biblijos skaitymo grupeles ir pan.)
b. pavieniai asmenys.
PASIRUOŠIMAS REGISTRACIJAI
1. Apgalvokite, kurią dieną ir kuriuo paros metu jūs su grupe, ar asmeniškai galėtumėte įsipareigoti
skaitymui. Pradžia numatoma kovo 22 d. vakare, o pabaiga kovo 28 d. anksti ryte. Nakties laiko patirtis visuomet
liks išskirtinė, tačiau jai gali registruotis tik pilnamečiai asmenys (arba nepilnamečiai, iki 18 m., kurie atvyks
skaitymui kartu su šeima).
2. Kiekvienas skaitovas gali registruotis tik vienam skaitymo tarpsniui, kurio trukmė maždaug 5–9 min.
3. Jei norite prisiregistruoti kaip grupė, pasirinkite, kas bus grupės vadovas ar kontaktinis asmuo. Grupės
vadovo pareigos:
a. kiekvieną skaitovą priregistruoti registracijos formoje.
b. užtikrinti, kad į grupę susibūrę skaitovai galėtų nepertraukiamai skaityti vienas po kito.
c. supažindinti grupę su detalesne informacija gauta po registracijos.
d. palaikyti ryšį su renginio atsakingaisiais.
4. Rekomenduojama, kad vieną skaitovų grupę sudarytų iki 10 žmonių.
5. Prieš pradėdami registraciją, pasiruoškite nurodyti savo ir kitų grupės skaitovų: vardą, pavardę, telefono
numerį, el. pašto adresą.
KAS VYKSTA PO REGISTRACIJOS
Užpildę registraciją iš karto gausite patvirtinimą ir tolimesnę informaciją jūsų nurodytu el. paštu. Jei
atsakymo negausite iš karto, ieškokite tarp spam'o ar reklamų.
TIKIMASI JŪSŲ SUPRATINGUMO
1. Jei skaitovų gretose jums nebeliktų vietos, informuokite atsakinguosius. Įtrauksime jus į laukiančiųjų
sąrašą ir informuosime, kai atsiras skaitymo laikas kažkam atsisakius.
2. Geros renginio eigos labui planuojame paminėti jūsų vardą, pavardę ir skaitymo laiką (be kitų asmens
duomenų) skaitovų sąrašuose interneto puslapyje.
3. Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama.
4. Gauta jūsų asmeninė informacija bus naudojama tik su renginiu susijusiam koordinavimui ir
komunikavimui. Ji nebus perduota trečiosioms šalims.
JEI NORITE TAPTI NE TIK SKAITOVU
1. Renginio metu galima tapti budėtoju savanoriu. Rašyti Gintarei: info@Biblija2020.lt
2. Bet kuriuo nepertraukiamu Biblijos skaitymo metu galite tapti klausytoju ir šio stebuklingo meto
liudytoju.
KONTAKTINIAI ASMENYS:
Dėl registracijos – Austėja info@Biblija2020.lt (tel. 8 676 18172, pirmadienį–penktadienį, 16–20 val.)
Kitais klausimas – Šarūnė info@Biblija2020.lt (tel. 8 676 18563, pirmadienį–penktadienį, 10–16 val.)

