
PILIGRIMŲ REGISTRACIJOS GAIRĖS
Sveiki atvykę į Pasaulio jaunimo dienų 2023 Lisabonoje registracijos sistemą!
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją prieš pradedant registraciją.
1. Pagrindinės gairės.
Piligrimai registruojasi grupėmis. Kiekviena grupė yra koordinuojama ir atstovaujama
dviejų pilnamečių (daugiau nei 18 metų) vadovų: pagrindinio ir padėjėjo. Individualiai regis-
truojasi tik vyskupai ir savanoriai, jie naudojasi atitinkamais registracijos skyriais, esančiais 
pagrindiniame puslapyje https://register.wyd-reg.org arba https://www.lisboa2023.org.

PJD dalyvauti galinčių žmonių amžiaus intervalas yra 14-30 metų. Už jaunesnius nei 18 
metų asmenis turi būti atsakingas suaugęs asmuo, gavęs raštišką prižiūrimų nepilnamečių 
tėvų ar globėjų leidimą (už nepilnamečius dalyvius atsakingas suaugęs asmuo gali 
prižiūrėti ne daugiau kaip dešimt jaunesnių nei 18-os metų asmenų). Tėvų/globėjų sutikimo 
formą galima atsisiųsti registracijos proceso antrame etape. Kiekvienas asmuo, atsakin-
gas už nepilnamečius, turi turėti šias sutikimo formas visuose PJD renginiuose.

2. Registracijos pradžia.
Registracijos pradžioje grupės vado-
vas priklausomai nuo dalyvių 
skaičiaus ir grupės organizacinių 
poreikių turės pasirinkti vieną iš 
dviejų registracijos tipų:

kaip pavienė grupė (registracijos 
tipas mažoms grupėms iki 150 
piligrimų, kurių nereikia skirstyti į 
pogrupius. Piligrimai atvyks ir išvyks 
tomis pačiomis datomis ir turės tą 
patį viešnagės Lisabonoje paketą).
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kaip makro-grupė (registracijos tipas grupėms iki 5000 piligrimų, kurie vėliau bus 
suskirstyti į pogrupius po ~150 piligrimų atvyksiančių ir išvyksiančių tomis pačiomis datomis 
ir turinčių tą patį viešnagės Lisabonoje paketą).

Pradėjus registracijos procesą, registracijos tipo pasirinkimo keisti nebegalima.
Registracija atliekama dviem etapais: pirmas etapas (mėlyna registracijos forma) ir 
antras etapas (žalia forma, kurią galima rasti rezervavus zoną).
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3. Pirmas etapas – mėlyna registracijos forma.
Du registracijos tipai (pavienėms ir makro-grupėms) palengvina didelių organizuotų
grupių, taip pat mažų grupelių ar pavienių piligrimų registraciją. Visgi labai rekomenduoja-
ma pavieniams asmenims ir mažoms grupėms prisijungti prie didesnių – nacionalinės re-
gistracijos, vyskupijos, parapijos ar kitų grupių.

Visos organizacijos (įskaitant vyskupų konferencijas, judėjimus, asociacijas, ben-
druomenes, vyskupijas ir parapijas), taip pat laikinai susibūrusios grupės ir pavieniai asme-
nys, negalėję prisijungti prie grupės, kviečiami pasinaudoti šiuo pirmuoju etapu ir išreikši 
savo norą dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose. Čia reikės nurodyti numatomą dalyvių 
skaičių, kad Lisabonos vietinis organizacinis komitetas (COL) galėtų paruošti tinkamas 
patalpas apgyvendinimui ir renginiams.

Taip pat galima registruoti tarptautines grupes, sudarytas piligrimų iš skirtingų šalių, 
norinčių kartu dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose.

Taip pat galima registruoti tarptautines grupes, sudarytas piligrimų iš skirtingų šalių, 
norinčių kartu dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose.

A. Pavienėms grupėms (žr. 2 skirsnį) mėlyna 
pirmojo registracijos etapo forma yra paprastesnė. 
Joje prašoma nurodyti tik vadovo pavardę ir kontak-
tinius duomenis, kad būtų sukurta paskyrą registracijos 
sistemoje.

Jokios įmokos šiame etape neprašomos.

B. Makro-grupėms (žr. 2 skirsnį) mėlyna pirmojo 
registracijos etapo forma yra ilgesnė, todėl suskirstyta 
į keturias dalis. Šioje formoje grupės vadovas prašo-
mas pateikti tam tikrus bendrus duomenis, kad būtų 
galima sukurti paskyrą ir pradėti planuoti grupės 
viešnagę Lisabonoje.

Jokios įmokos šiame etape neprašomos
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SVARBU: kadangi grupės paskyra ir kiti 
pranešimai bus siunčiami el. paštu, labai 
svarbu, kad vadovai itin atidžiai įvestų savo 
el. pašto adresą. Taip pat nurodytas el. pašto 
adresas turėtų būti dažnai tikrinamas (būtina 
patikrinti ir šlamšto aplanką – gauti praneši-
mai gali būti patekę ten).

Kai tik pirmasis registracijos etapas bus 
baigtas, vadovas gaus nurodymą aktyvuoti 
paskyrą ir sukurti prisijungimo slaptažodį.

Tada, Lisabonos vietiniam organizaciniam 
komitetui patikrinus ir patvirtinus (tai gali 
užtrukti iki trijų darbo dienų), nurodytu el. 
paštu grupės vadovui bus atsiųsta nuoroda, 
per kurią jis galės prisijungti prie grupei 
rezervuotos zonos ir pradėti antrąjį regis-
tracijos etapą.

4. Antras etapas – rezervuota 
zona.
A. Jei grupė buvo užregistruota kaip 
pavienė, jos vadovas galės iškart pereiti prie 
antrojo registracijos etapo iš grupei rezer-
vuotos zonos. Jau įvestiems duomenims pat-
virtinti ir konkretesnei informacijai, kuri reika-
linga užbaigti grupės registraciją (žr. 5 
skirsnį), pateikti naudojama žalioji registraci-
jos forma.

Rezervuotoje vietoje vadovas ras grupės 
kodo numerį. Šis kodas turi būti naudojamas 
visuose pranešimuose.
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B. Kita vertus, jei grupė buvo užregis-
truota kaip makro-grupė, vadovas gaus 
bendrą rezervuotą sritį, kurioje padalins 
piligrimus į pogrupius po ne daugiau 
kaip 150 dalyvių (įskaitant pogrupio 
vadovą).

Kiekvienas pogrupis turės vienodą daly-
vavimo Pasaulio jaunimo dienų renginiuo-
se tipą (visi pogrupio nariai atvyks ir 
išvyks tomis pačiomis datomis ir gaus tą 
patį piligrimo paketą).

Čia makro-grupės vadovas turės dvi galimybes:
- sukurti vieną ar daugiau pogrupių, kurie bus valdomi iš makro-grupės vadovo 
paskyros;
- ir/arba sukurti vieną ar daugiau pogrupių, kurių kiekvienas turi nepriklausomą 
paskyrą.
Pirmuoju atveju pagrindinis vadovas bus atsakingas už visų pogrupių registracijos antrojo 
etapo valdymą ir užbaigimą (žalios registracijos formos užpildymą, registracijos eigos 
stebėjimą, mokėjimą ir t. t.).

Antruoju atveju pagrindinis vadovas turi įvesti pogrupių vadovų vardus, pavardes ir el. 
pašto adresus. Šiems asmenims bus suteiktos paskyros, kuriomis jie galės naudotis antro 
etapo rezervuotoje zonoje ir savarankiškai tvarkyti pogrupių registracijas (pildyti žalią reg-
istracijos formą, stebėti registracijos eigą, mokėti ir t. t.).

Makro-grupės vadovas pogrupius gali 
aktyvuoti skirtingu metu, kai gaunami 
duomenys.

Bet kuriuo atveju asmuo, tvarkantis 
pogrupio registraciją, privalo turėti prieigą
prie antro etapo rezervuotos srities (kaip 
ir pavienėms grupėms), kad galėtų 
atidaryti žaliąją registraciją formą, 
skirtą jau įvestiems duomenims patvirtin-
ti ir konkretesnei informacijai, kuri reika-
linga užbaigti pogrupio registraciją (žr. 5 
skirsnį), pateikti.

Rezervuotoje zonoje vadovas taip pat 
ras grupės (pogrupio) kodo numerį. Šis 
kodas turi būti naudojamas visuose 
pranešimuose.
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Vadovas įveda visą informaciją, reikalingą pasirengti 
grupės viešnagei Lisabonoje (yra devynios reikalingos 
užpildyti skiltys, tačiau formą galite išsaugoti kaip 
juodraštį, kol turėsite visus reikiamus duomenis).
Taip pat šiame etape galima tęsti tarptautinės grupės 
registraciją.

Siekiant palengvinti Pasaulio jaunimo dienų organiza-
vimą, bus prašoma pateikti duomenis dėl kunigų, 
neįgaliųjų ir piligrimų, kuriems įvažiuoti į Portugaliją 
reikalinga viza.

Grupės vadovai turės atsisiųsti jaunesnių nei 18-os 
metų grupės narių tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimo 
formą.

Vadovas taip pat turi pasirinkti piligrimo paketą, ge- 
riausiai atitinkantį grupės poreikius (apgyvendinimas, 
maitinimas ir t. t.). Vadovas turi pasirūpinti, kad mokėji-
mai būtų atliekami banko pavedimu arba kredito 

N.B.: Bendras dalyvių skaičius, kurį nurodė makro-grupės (arba atskiros grupės) vadovas 
pirmame registracijos etape, turėtų būti kuo tikslesnis, tačiau jis visgi orientacinis. Todėl 
vykdant antrą etapą, jei piligrimų skaičius yra mažesnis nei iš pradžių apskaičiuota, galima 
aktyvuoti mažesnį pogrupių skaičių ir (arba) į kiekvieną pogrupį įrašyti mažesnį piligrimų 
skaičių.

5. Antras etapas – žalios registracijos formos pildymas.
Norint užbaigti antrąjį registracijos etapą, reikia užpildyti žalią registracijos formą. Ji yra 
vienoda visiems – pavienių grupių vadovams, makro-grupių vadovams, naudojantiems tą 
pačią paskyrą visiems pogrupiams ir pogrupių vadovams, turintiems savarankiškas 
paskyras. Žalią registracijos formą galima pasiekti po antrojo etapo rezervuotos srities 
paspaudus „pildyti/redaguoti registracijos formą“.

A. Pavienėms grupėms (žr. 2 skirsnį) mėlyna 
pirmojo registracijos etapo forma yra paprastesnė. 
Joje prašoma nurodyti tik vadovo pavardę ir kontak-
tinius duomenis, kad būtų sukurta paskyrą registracijos 
sistemoje.

Jokios įmokos šiame etape neprašomos.

B. Makro-grupėms (žr. 2 skirsnį) mėlyna pirmojo 
registracijos etapo forma yra ilgesnė, todėl suskirstyta 
į keturias dalis. Šioje formoje grupės vadovas prašo-
mas pateikti tam tikrus bendrus duomenis, kad būtų 
galima sukurti paskyrą ir pradėti planuoti grupės 
viešnagę Lisabonoje.

Jokios įmokos šiame etape neprašomos
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kortele pagal instrukcijas, kurios bus pateiktos registracijos metu. Lisabonos vietinio orga- 
nizacinio komiteto sprendimu, 10 % nuolaida bus automatiškai taikoma mokėjimams, atliktiems
iki 2022 m. gruodžio 31 d., o 5 % – mokėjimams, atliktiems nuo 2023 m. sausio 1 d. iki kovo 15 d.
Taip pat bus prašoma pervesti po 10 eurų už kiekvieną asmenį į Solidarumo fondą. Šis 
fondas skirtas suteikti galimybę jauniems žmonėms iš skurdesnių šalių dalyvauti Pasaulio 
jaunimo dienose.

Užbaigus registraciją ir sumokėjus, vadovas atsispausdins kuponą, kurį reikės pateikti 
atvykus į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje kupone nurodytoje registracijos vietoje. Tada 
jie gaus piligrimų rinkinius, kuriuos išdalys savo grupės nariams, taip pat dokumentus ir visa 
kita, ko reikia dalyvavimui Pasaulio jaunimo dienose.

Kai grupė susimoka už piligrimų paketus, registracija baigta. Tačiau, jei reikia atlikti 
duomenų pakeitimus, galite atnaujinti registraciją iš rezervuotos zonos.

Lisabonos vietinis organizacinis komitetas stengsis kiekvienai pavienei grupei ar pogrupiui 
paskirti tą pačią katechezės vietą, o jei reikalingas apgyvendinimas,
– tą patį pastatą ar rajoną.
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PAVYZDŽIAI:

A. Nepriklausomos pavienės grupės (iki 150 žmonių).
Šią registracijos formą gali laisvai naudoti įvairių grupių organizatoriai. Tai gali būti laikinai 
jaunimo dienoms susibūrusios grupės arba, pavyzdžiui, vyskupų konferencijos, judėjimai ir 
asociacijos, kurių vieną delegaciją sudaro ne daugiau kaip 150 piligrimų.

Jei grupės nariai pasirenka tą patį piligrimo paketą ir turi tas pačias atvykimo ir išvykimo 
datas, vadovas pasirinks juos registruoti kaip vieną grupę ir užpildys supaprastintą pirmo 
etapo mėlyną registracijos formą. Tada jie gali pereiti prie antro etapo žaliosios registraci-
jos formos, kurią galima rasti rezervuotoje zonoje.

B. Didelės grupės (daugiau nei 150 žmonių).
Pirmas pavyzdys: 2022 m. lapkritį X vyskupijos atstovas praneša, kad apie 4000 šios vys-
kupijos žmonių ketina dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose ir burtis į grupes parapijomis. 
Tokiu atveju vadovas pasirinks makro-grupių registracijos tipą ir užpildys pirmo etapo 
mėlyną registracijos formą.

Tada vyskupijos atstovui reikės surinkti pagrindinę informaciją apie parapijų grupes 
(kiekvieno vadovo vardą, pavardę ir el. pašto adresą). Vėliau, naudodamasis rezervuota 
zona, bendrasis vadovas gali sukurti kiekvienos iš jų pogrupio paskyrą ir taip palikti jiems 
savarankiškai užbaigti antro etapo registraciją (žalią registracijos formą), laikantis maksi-
malios 150 piligrimų ribos.

Makro-grupės vadovas taip pat gali prisiimti atsakomybę už vieną ar daugiau pogrupių, 
valdydamas juos iš makro-grupės paskyros.

Kadangi grupės yra iš tos pačios vyskupijos, patartina pogrupiams suteikti tokius pavadin-
imus, kurie žymėtų priklausymą tai pačiai vyskupijai, pavyzdžiui, X vyskupija 01, X vyskupija 
02 ir t. t.
Antras pavyzdys: didelė vyskupų konferencija mano, kad iš jų šalies dalyvaus 20 000 
jaunuolių, todėl skiria keturis pagrindinius vadovus. Kiekvienas pagrindinis vadovas užreg-
istruoja 5 000 piligrimų makro-grupę, užpildydamas mėlyną pirmo etapo registracijos 
formą. Būtų gerai grupėms suteikti pavadinimus, ženklinančius jų priklausymą tai pačiai 
vyskupų konferencijai, pavyzdžiui, LVK 01, LVK 02, LVK 03 ir LVK 04.

Tada kiekviena makro-grupė suskirstoma į pogrupius, kurie priklauso skirtingoms vyskupi-
joms ar bažnytinėms grupėms.
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Tuomet kiekvienos makro-grupės vadovas elgsis kaip ankstesniame
pavyzdyje: surinks pagrindinę informaciją apie šias grupes (vadovų 
vardus, pavardes ir el. pašto adresus) ir aktyvuos kiekvieno pogrupio 
paskyrą, per kurią jie galės vykdyti antrą etapą (žalioji registracijos 
forma). Privalu laikytis 150 piligrimų ribos. Pagrindinis vadovas taip 
pat gali prisiimti atsakomybę už vieną ar kelis pogrupius, 
sukurdamas juos per makro-grupės paskyrą.

Jei kelios grupės yra iš tos pačios vyskupijos, jų pavadinimai turėtų 
žymėti jų priklausymą vienai vyskupijai, pavyzdžiui, X vyskupija 01, 
X vyskupija 02 ir t. t.
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Trečias pavyzdys: tarptautinio judėjimo, asociacijos ar bendruomenės vadovas norėtų užreg-
istruoti 1500 piligrimų iš įvairių šalių. Tam jis pasirenka makro-grupių registracijos tipą ir užpildo 
mėlyną pirmą etapo registracijos formą, laukelyje „šalis“ pasirinkdamas „tarptautinė“.

Kaip ir dviejuose ankstesniuose pavyzdžiuose, makro-grupės vadovas nurodys kitus vadovus ir 
aktyvuos jų paskyras, kad jie galėtų tęsti visų pogrupių antrą registracijos etapą. Jie turi išlaikyti 
150 piligrimų ribą kiekvienoje grupėje. Pagrindinis vadovas taip pat gali prisiimti atsakomybę už 
vieną ar kelis pogrupius, sukurdamas paskyras ir valdydamas juos kartu su makro-grupe.

Pogrupiai, pildydami lauką „šalis“, gali laisvai nuspręsti, ar jie bus dalis nacionalinės, ar 
tarptautinės grupės. Čia jie taip pat turėtų sukurti tokius grupių pavadinimus, kurie žymėtų jų 
priklausymą vienam judėjimui ar asociacijai, pavyzdžiui, FIAC 01, FIAC 02 ir t. t.

N.B. Kad galėtų dalyvauti katechezėje kiekviena tarptautinė grupė turės pasirinkti kalbą, 
kurią vartoja dauguma grupės narių. Taip pat, kadangi atvykimo ir išvykimo datos vienodos, 
kiekvienas pogrupis turės pasirinkti datas, tinkančios daugumai grupės narių. (Bet kokiu 
atveju būtų patartina, kad pogrupio narių planai būtų kuo panašesni.)

Žinoma, tarptautiniai judėjimai, asociacijos ir bendruomenės taip pat gali rinktis registruoti 
savo grupes kaip dalį nacionalinių, vyskupijos ar parapijos organizacijų.

Vyskupų konferencijos ir judėjimai, asociacijos ar bendruomenės gali nustatyti kitokį 
amžiaus intervalą jaunuoliams, su jais dalyvaujantiems Pasaulio jaunimo dienose.

Rezervuotoje zonoje vadovas gali paprašyti Lisabonos vietinį organizacinį komitetą 
išduoti antrąją paskyrą (jei iškiltų nenumatytų trikdžių) antrojo 
vadovo vardu.
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