Infomail 14_06022020
Ahojte Domkári!
_____________________________________
PONUKY/ODPORÚČAME

:: Kalčetový turnaj ::
Oratko Poprad vás pozýva na turnaj v calcette, ktorý sa bude konať 28. 03. 2020. Registrovať sa
treba do 29. 02. 2020 na mail matej0412@gmail.com. Netreba uvádzať mená, stačí uviesť či prídu
mladší/starší, alebo obe kategórie. Turnaj je len pre chlapcov. Cena 4€/osoba (saleziáni neplatia). Čas
ukončenia závisí od počtu prihlásených. Plagát nájdete v prílohe.

:: Púť zaľúbených ::
Všetkých zaľúbených pozývame na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční budúci týždeň (14. – 16. 02.
2020) v Šaštíne. Registrácia je otvorená do 09. 02. 2020 TU.
:: Celoslovenské stretnutie miništrantov SMS ::
Pozývame vás na Celoslovenské stretnutie miništrantov SMS, ktoré sa uskutoční v Žiline 21. – 23. 02.
2020. Plagát nájdete v prílohe.

:: Pomôžte v boji proti hazardu ::
V deň volieb (29. 02. 2020) sa v Bratislave chystá veľký zber podpisov pod petíciu za zákaz hazardu
v hlavnom meste. Organizujú ju dobrovoľníci, ktorí petíciu vyzbierali aj pred 4 rokmi. Teraz hľadajú
zodpovedných ľudí, ktorí by im pomohli počas dňa volieb so zberom podpisov v Bratislave. Ak môžete
pomôcť zaregistrujte sa TU.
___________________________________
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

:: Výzva na podávanie žiadosti o dotáciu na celoslovenské projekty ::
Strediská, ktoré organizujú celoslovenské podujatia môžu požiadať o dotáciu CSP. Vzor žiadosti vám
posielame v prílohe. Nájdete v nej aj kritéria oprávnených žiadateľov. Vyplnené žiadosti je potrebné
odoslať najneskôr do 08. 03. 2020 elektronicky na e-mail sekretariat@domka.sk

:: Valné zhromaždenie 2020 ::
Pripomíname vám, že v termíne 17. - 19. 04. 2020 sa uskutoční VZ Domky v Badíne. Dnešným dňom
spúšťame prihlasovanie delegátov VZ. Prihlásiť sa je potrebné vyplnením prihlasovacieho formulára a
zaplatením účastníckeho poplatku (20€/osoba) najneskôr do 31. 03. 2020 (podklady k platbe nájdete
v prihlasovacom formulári). Programové dokumenty VZ pošleme predsedom stredísk a prihláseným
delegátom VZ.

_______________________________________

:: Modlime sa za ::
Tento krát sa chceme spolu s vami modliť za stredisko v Michalovciach:
"Modlime sa za mladých z nášho strediska, aby sa Boh dotkol ich srdca." (predseda strediska,
Pavol Pipka, SDB)
Počet Domkárov v Michalovciach (k roku 2018): 70
Sídlo: Špitálska 15, 071 01 Michalovce
Web: https://www.sdbmi.sk/
FB: https://www.facebook.com/sdbmi.sk/
IG: @laudo_mi
_____________________________________________
Monitoring stredísk

Pekný zvyšok týždňa
vám prajú vaši zo sekretariátu J&A&E&T&J&V&I&I

