Speed dating pre nezadaných katolíkov a katolíčky
Viac o akcii vo forme FAQ:
Čo je to speed dating?
Speed dating (angl. „rýchlorandenie“) je šikovný spôsob, ako spoznať viacerých zoznámeniachtivých ľudí za jeden večer naraz a s každým sa vo dvojici porozprávať.
Ako speed dating prebieha?
Na akciu je potrebné sa vopred zaregistrovať[U1] . Zvyčajne ženy sedia každá za svojim
stolíkom. Muži sa presúvajú od stolíka k stolíku a počas krátkych rozhovorov (u nás 6 minút)
majú dvojice možnosť sa navzájom zoznámiť. Na konci večera má každá žena absolvované
rozhovory so všetkými prítomnými mužmi a naopak. Účastníci organizátorom odovzdajú
zoznam ľudí, ktorým by radi poskytli svoje kontaktné údaje. Iba v prípade vzájomného
záujmu odošleme kontakty obom stranám.
Nie je povolené vymieňať si kontaktné údaje už počas rozhovoru, aby sa nemárnil čas a
nevyvíjal zbytočný tlak na rýchle prijatie alebo odmietnutie žiadateľa rovno do tváre
uprostred podujatia.
Budeme mať nalinkované otázky, ktoré sa máme pri rozhovoroch pýtať?
V žiadnom prípade. Môžete sa pýtať, na čo chcete, aj odpovedať, na čo chcete :) Vyzvedanie
sa o príliš intímnych veciach sa však pri prvom kontakte neodporúča.
Aké sú výhody speed datingu?
Oproti internetovým zoznamkám: osobný kontakt tvárou v tvár.
Oproti krčmám, klubom atď.: vyhnutie sa nedorozumeniam, transparentnosť, možnosť
spoznať mnoho ľudí za jediný večer, diskrétnosť a bezpečné, nie príliš hlučné prostredie.
Koľko účastníkov bude na vašom podujatí?
Osem až dvanásť mužov a osem až dvanásť žien.
Účtujete za účasť nejaký poplatok?
Nie, účasť je zadarmo. Odporúčame na mieste si zakúpiť nápoj.
Apelujeme však na Vašu zodpovednosť: prihlásenie berieme ako záväzné.
Čo ak mi po prihlásení zabránia v účasti mimoriadne vážne dôvody?
V tom prípade nám prosím dajte vedieť čo najskôr dopredu na info [zavinac] domquovadis
[bodka] sk.
Prečo je vaša akcia obmedzená iba na katolíkov a katolíčky?
Viacerí ľudia by radi mali partnera, s ktorým by v manželstve mohli svoju vieru zdieľať,
žiť ju v rodine spolu. Môžu mať na to rôzne dôvody. Cieľom našej akcie je vyjsť v ústrety
tejto skupine ľudí.
Prečo je vaša akcia obmedzená iba na ľudí vo veku 22-38 rokov?
Skúsenosti iných organizátorov speed datingov vravia, že ľudia väčšinou prejavujú
záujem o partnerov, kde vzájomný vekový rozdiel nie je priveľký. Preto býva bežnou
praxou robiť tieto podujatia v osobitných vekových kategóriách.

Čo ak sa chcem zúčastniť, ale tesne nespĺňam vekový limit?
Nami vytýčený vekový rozsah je beztak už veľmi široký. Preto to žiaľ nejde.
Nevylučujeme, že v budúcnosti zorganizujeme speed dating aj pre iné vekové kategórie.
Nie je speed dating príliš povrchná forma zoznamovania?
Cieľ speed datingu je jednoducho sprostredkovanie prvotného osobného kontaktu s
viacerými zoznámenia-chtivými ľuďmi. Je na samotných účastníkoch, nakoľko povrchne či
hlboko a či vôbec budú potom rozvíjať svoje prípadné vzťahy.
Nie je speed dating trochu zúfalý pokus si niekoho nájsť?
Nemyslíme si to. Ak sa človek cíti povolaný do manželstva a hľadá partnera,
považujeme skôr za znak zrelosti, že sa to snaží riešiť nejako zmysluplne a
konštruktívne. Trebárs aj takýmto spôsobom.
Trochu sa bojím. Nepriťahuje takýto typ akcií skôr podivínov, tragédov,
psychopatov? V dnešnej dobe badať veľký podiel dvadsiatnikov a tridsiatnikov, ktorí sú –
z rôznych dôvodov – single a chceli by to zmeniť. Je to priam úplne bežné. Predpokladáme
teda, že na akcii môžete stretnúť pestrú škálu ľudí. Mnohí sú možno podobní práve Vám :)
Mám priateľov, ktorí speed dating v minulosti absolvovali inde. Dnes sú vďaka tomu
šťastní manželia a rodičia. Aj svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi hodnotili celkovo
nad očakávania pozitívne.
Samozrejme, čokoľvek Vám sľúbiť nedokážeme. Speed dating nie je čarovný prútik.
Ale vyberať iste bude z čoho :)
Aj by som do toho šiel/šla, ale mám zábrany sa takto narýchlo zoznamovať s
toľkými cudzími ľuďmi.
Na začiatku je každý cudzí :) No možno vám bude veselšie, ak na podujatie zavoláte aj
svojho single kamaráta či kamarátku.
Čo ak dostanem trému, alebo sa pri rozhovore zaseknem?
Na samom začiatku dostanete papierik s príkladmi otázok, ktorými sa môžeze (a
nemusíte) inšpirovať.
Existujú nejaké tipy na ideálne témy a spôsob vystupovania pri speed datingu?
Na internete sa o tom dočítate kadečo. My Vám odporúčame hlavne sa za ten večer
poriadne pomodliť :) A snažiť sa byť jednoducho uvoľnený, pozorne načúvajúci, láskavý a
úprimný,
„sám sebou“.

