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Про місце розташування різних відділів, що працюватимуть на конгресі, буде оголошено при потребі. Цю інформацію також можна отримати у відділах обслуговування
̈
та інформаці ı.
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Це бюро здійснює нагляд за організацією конгресу.
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Усі знайдені речі слід приносити в це бюро. Якщо ви
щось загубили, звертайтесь у бюро знахідок і відшукай̈
̈
те своı речі. Дітей, які відійшли від своıх батьків і загубилися, потрібно приводити в це бюро. Проте його не слід
̈
вважати дитячою кімнатою. Просимо стежити за своıми
̈
дітьми і не відпускати ıх від себе.
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Цей відділ займається розподілом усієı літератури, в тому числі будь-яких нових видань, котрі будуть у наявності на конгресі.
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Інформація для делегатів

  (•
Головуючий займається справами, пов’язаними з прог̈̈
рамою конгресу та ıı учасниками.

ı )
Будь ласка, будьте уважними до інших. Пам’ятайте, що
місця можна займати тільки для тих, хто живе з вами, хто
прибув з вами в одній машині або з ким ви тепер вивчаєте Біблію. Просимо нічого не класти на сидіннях, які ви
не резервуєте. Таким чином інші бачитимуть, що ці місця вільні.



  (ı

Обслуговуючих призначено допомагати вам. Просимо
̈
у всьому співпрацювати з ними і слухатись ıхніх вказівок стосовно того, як ставити на стоянку автомашину,
рухатися при великому скупченні людей, займати місця
тощо.

  "˚)
Ні головуючий, ні будь-хто інший не користуватиметься
системою звукопідсилення, щоб робити приватні оголошення або передавати привітання від окремих осіб чи
зборів. Ця система служить для передачі програми конг̈
̈
ресу та інформаціı, пов’язаноı з його проведенням.
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Пам’ятайте, будь ласка, що тут надається ТІЛЬКИ
НЕВІДКЛАДНА допомога.
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Щоб зробити перебування на конгресі приємним
і ми могли наблизитися до Єгови, потрібна достатня
кількість місць, система звукопідсилення та багато
різних послуг. На це витрачається чимало коштів.
Ваші добровільні пожертви допомагають покрити ці
витрати, а також вони використовуються для підтримки

Інформація для делегатів
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̈
̈
всесвітньоı діяльності. Для вашоı зручності в різних
місцях поставлено скриньки для пожертв з відповідними надписами. Усі пожертви є дуже цінними. Керівний
орган хоче подякувати вам за щедру підтримку інтересів Царства.
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Якщо ви бажаєте допомогти в праці, пов’язаній з проведенням конгресу, то просимо зголоситися до цього відділу, і вам покажуть, де потрібна допомога.
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Охрещені вісники віком до 35 років, які на законних під̈
ставах проживають в краıні і хочуть служити в Бетелі, повинні запланувати відвідати зустріч для тих, хто бажає служити в Бетелі. Зустріч відбудеться у п’ятницю під
̈̈
час перерви. Оголошення про місце та час ı ı проведення
буде зроблено заздалегідь.
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Ті, хто буде хреститись, повинні зібратися у спеціально
відведеному секторі ще до початку промови про хрещення, яка виголошуватиметься в суботу перед обідом.
Кожен повинен принести власний рушник і скромний купальний костюм. Про розташування місць для тих,
хто прийматиме хрещення, буде оголошено заздалегідь,
і про них знатимуть також обслуговуючі та відділ інфор̈
маці ı.
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Вісники від 23 до 65 років, які служать піонерами і хочуть
розширити своє служіння, запрошуються на зустріч для
тих, хто бажає відвідати Школу для проповідників Царства. Ця зустріч відбудеться у неділю під час перерви.
̈̈
Оголошення про місце та час ıı проведення буде зроблено заздалегідь.
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