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Quem quer garantir o lugar durante a
Celebração Dra. Zilda – Vida plena para todas as crianças no dia 10 de janeiro, já pode
buscar seu ingresso gratuito na recepção do Museu da Vida da Pastoral da Criança, na
Rua Jacarezinho, 1691 (Curitiba-PR). Desde o dia 5 de dezembro, os ingressos estão
disponíveis para quem quer participar do evento.
IMPORTANTE: Somente será possível o acesso ao estádio com os ingressos.

O que é necessário para retirar os ingressos?
É necessário apenas fornecer meios de contatos da pessoa que pegar os ingressos,
como número de telefone e e-mail. Todas as pessoas que desejam participar da
Celebração Dra. Zilda podem, pegar seu ingresso no Museu da Vida da Pastoral da
Criança, na Rua Jacarezinho, 1691, das 8h às 19h. É preciso deixar apenas um contato
telefônico e nome completo. Os ingressos estão sendo distribuídos desde o dia 5 de
dezembro.

Quais são os lugares de distribuição?
Os ingressos estão à disposição na recepção do Museu da Vida da Pastoral da Criança,
na Rua Jacarezinho, 1691, Curitiba-PR. Lembrando que não acontecerá distribuição de
ingressos entre os dias 24 de dezembro de 2014 e 4 de janeiro de 2015, período do
recesso no Museu e na Pastoral da Criança.

A pessoa só pode pegar apenas seu ingresso?

Não. As pessoas podem pegar ingressos para grupos maiores, como amigos e
familiares. É interessante que a pessoa que vier buscar os ingressos já saiba a
quantidade exata de pessoas que irá ao evento, pois, como os lugares são numerados,
todos podem ficar juntos durante a Celebração. Pedimos apenas o compromisso de,
caso alguém do grupo desista, esse ingresso seja repassado para outra pessoa, para
que todos possam participar e não falte ingresso para ninguém.

E quem vem de outra cidade, sem caravana,
como pegar o ingresso?
Se a pessoa tem um conhecido ou familiar em Curitiba, pode pedir para ele garantir o
ingresso e vir buscar na recepção do Museu da Vida.

E as caravanas, como será entregue o ingresso
deles?
Todas as caravanas que fizeram a inscrição no site da Pastoral têm seus ingressos
garantidos e já estão separados para que o responsável possa pegá-los antes do
evento.

Quantos ingressos já foram distribuídos até o
momento?
Temos mais de 15 mil ingressos separados para as caravanas e cerca de mil ingressos
já foram retirados na recepção do Museu da Vida da Pastoral da Criança.

É preciso pagar?
Não. A participação no evento é totalmente gratuita.
Lembretes importantes aos participantes que temos que atender algumas normas
para acesso ao estádio:
- Devem guardar o ingresso até o final do evento;
- O lugar é numerado;
- Não podem levar bebidas ou alimentos, mesmo que seja garrafa de água ou frutas;
- Não podem entrar no estádio com guarda-chuvas, capacetes, facas, canivetes,
estiletes, lâminas em geral, substâncias tóxicas ou inflamáveis, materiais explosivos,
mesmo que de pequeno potencial;
- Não poderão adentrar com instrumentos musicais;
- Deverão ter anotados telefone e endereço de onde estão hospedados, caso se
percam do grupo.
Até quando irá haver distribuição de ingressos?
Temos disponíveis 40 mil ingressos, praticamente metade já está comprometida para o
pessoal das caravanas. O restante iremos distribuir até o dia do evento, mas é
importante que quem irá participar retire o seu ingresso e garanta o seu lugar.

Então, no dia da Celebração será distribuído
ingressos?
Se houver ingressos disponíveis, sim. Estamos nos programando para distribuir
ingressos a partir das 16h, na Arena da Baixada, e durante todo o dia, na recepção do
Museu da Vida.

Quem quiser colaborar com o evento, ainda pode?
Sim. Os interessados podem colaborar oferecendo hospedagem aos peregrinos. Até o
momento há necessidade de acomodação para 600 pessoas. Outro modo é se
voluntariando para ajudar durante os três dias do evento; ainda precisamos de pessoas
para ajudar no dia da Celebração na Arena da Baixada dando orientações para os
participantes.

Como funciona a hospedagem solidária?
Pedimos um lugar com colchão, roupa de cama e cobertor para acolher os peregrinos.
Estamos pedindo para que as famílias abram suas casas nos dias 9, 10 e 11, mas isso
pode variar para menos, dependendo do dia do retorno dos peregrinos. Solicitamos
ainda às famílias que ofereçam ao menos um café da manhã simples.

Onde e quem procurar para disponibilizar sua
casa?
As pessoas devem entrar em contato com a secretaria de suas paróquias ou na
Pastoral da Criança, pelo telefone 2105-0250.

	
  

