
Parlament Jakubowy oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce zapraszają na: 

 OGÓLNOPOLSKIE 
 SPOTKANIE 
 OPIEKUNÓW   
 SZLAKU   
 ŚW.  JAKUBA 

Lubiń (powiat Kościan) 
15-16 października 2022 r.

Miejsce noclegu i szkolenia:   

Szkolne Schronisko Młodzieżowe  (Szkoła Podstawowa)                                
ul. Powstańców 23, 64-007 Lubiń

Program:   
15.10.2022 (sobota): 

10:30 - 11:00  Przyjazdy i zakwaterowanie 

11:00 - 12:00  Powitanie i szkolenie teoretyczne na temat znakowania 

Szlaków św. Jakuba (część I) 

12:00 - 16:00  Szkolenie praktyczne - znakowanie w terenie 

17:00 Obiadokolacja 

18:00 Możliwość uczestnictwa we Mszy św. w klasztorze benedyktynów

19:20 Zwiedzanie kościoła i klasztoru

20:15  Spotkanie integracyjne uczestników, wymiana doświadczeń i slajdy

16.10.2022 (niedziela): 

7:30  Msza Św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Lubiniu 

8:30  Śniadanie 

9:45 -12:00  Szkolenie teoretyczne nt. znakowania Szlaków św. Jakuba 

(część II) i podsumowanie spotkania. 

 parlamentjakubowy.pl 

www.camino.net.pl 



Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł i obejmuje: nocleg 15/16.10.2022, 
obiadokolację w sobotę, materiały do znakowania (pędzle, farby, szablony, 
naklejki), koszty szkolenia i organizacyjne.

Informacje i zapisy przyjmujemy do 15 września 2022 r. pod adresem e-
mail: web@camino.net.pl, tel. 502-576-043 (po godz. 17:00). 

Rachunek bankowy do wpłat za uczestnictwo: Stowarzyszenie Przyjaciele 
Dróg św. Jakuba w Polsce 49 1600 1462 1893 3764 4000 0001, 
Tytuł wpłaty: „Spotkanie Lubiń - imię i nazwisko uczestnika”. Uczestnik 
który zostanie zapisany otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Ważne uwagi: 

1) Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. O rejestracji decyduje 
kolejność zgłoszeń,

2) Zabieramy własne ręczniki, jest dostęp do kuchni turystycznej, pokoje 
są kilkuosobowe, jest pościel nie potrzeba śpiworów,

3) Istnieje możliwość przyjazdu w piątek, 14 października wieczorem
– informacje pod wspomnianym adresem e-mail / telefonem,

4) Z uwagi na pracę z farbami, konieczne jest posiadanie ubioru na zmianę 
lub ochronnego (np. fartuch, spodnie, bluza, rękawice). Organizatorzy nie 
biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie odzieży podczas 
znakowania.
5) Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Uwaga! Są problemy z dojazdem w sobotę do Lubinia z Kościana / Leszna 
środkami komunikacji publicznej (brak busów, autobusów). Organizujemy 
wspólne przejazdy z Leszna/Kościana lub innych miejsc w Polsce z 
osobami, które przyjadą samochodami lub busem, dlatego prosimy 
o zgłaszanie się na adres web@camino.net.pl osób z wolnymi miejscami w 
samochodach oraz o informowanie o potrzebach transportowych z 
Leszna / Kościana. Będziemy Was wzajemnie kontaktować i organizować 
przejazdy.

Lubiń to miejsce szczególne na Drogach św. Jakuba w Polsce. Klimat 
miejsca tworzony jest m.in. przez opactwo o.o. benedyktynów, o 
początkach sięgających XI w.
Przebiega tędy Wielkopolska Droga św. Jakuba.




