
  KARTA UCZESTNIKA  REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH 

       OBOZU WĘDROWNEGO – PM 28.06.2019 – 8.07.2019 

 

I - DANE OSOBOWE: 

1. Nazwisko i imię: ................................................................................................... 

2. Dokładny adres: .................................................................................................. 

3. Data urodzenia: ...................................................................................................... 

4. Telefon kontaktowy: ............................................................................................... 

5. Szkoła, klasa: ........................................................................................................... 

6. PESEL : .................................................................................................................... 

II - OŚWIADCZENIE RODZICÓW [niepełnoletni]: 

Jako rodzice ........................................, wyrażamy zgodę na udział naszego syna /córki/ w rekolekcjach 

ewangelizacyjnych w dniach 28.06– 8.07.2019r.; organizowanych przez Salezjańską Wspólnotę Ewangelizacyjną 

Pustynię Miast, działającą w ramach Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży Prowincji św. Wojciecha z siedzibą w 

Pile. 

Niniejszym przekazuję opiekę nad moim synem/córką organizatorom w/w rekolekcji. 

Przyjmuję także do wiadomości, że organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przyjazd mojego dziecka na 

miejsce rozpoczęcia rekolekcji tj. Wągrowiec oraz za powrót z miejsca zakończenia rekolekcji – Łeba, do domu. 

 Zobowiązuję się również do odbioru dziecka z rekolekcji w przypadku problemów zdrowotnych czy 

wychowawczych. 
 

...............................................       ............................................. 

              miejscowość, data                   podpisy rodziców 
 

III – OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

 Ja ........................................................................................... wyrażam chęć na udział w rekolekcjach 

ewangelizacyjnych Pustyni Miast w dniach 28.06-8.07.2019r. organizowanych przez Salezjańską Wspólnotę 

Ewangelizacyjną Pustynię Miast, działającą w ramach Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży Prowincji św. 

Wojciecha z siedzibą w Pile. 

Niniejszym akceptuję program rekolekcji i zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w ewangelizacji ulicznej.  

Przyjmuję także do wiadomości, że organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za mój przyjazd na miejsce 

rozpoczęcia rekolekcji tj. Wągrowiec oraz za mój powrót z miejsca zakończenia rekolekcji – Łeba, do domu. 

 Zobowiązuję się również do powrtotu z rekolekcji w przypadku problemów zdrowotnych czy 

wychowawczych. 

 

IV – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE ZDROWIA 

-  Oświadczam, iż mój stan zdrowia / zdrowia mojego dziecka, pozwala na wzięcie udziału w rekolekcjach 

ewangelizacyjnych Pustyni Miast.  

-  Oświadczam, że w pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam organizatorów rekolekcji od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego to mogę być ofiarą lub 

powodem.  

Ewentualne uwagi o konieczności podawania leku lub też o trudnościach zdrowotnych: 

.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Informacja na stronie www.swe.pl lub na stronie FB – pustynia miast 

 

Rekolekcje ewangelizacyjne Pustyni Miast w tym roku rozpoczynają się w Wągrowcu, w Zespole Szkół nr. 1 ul. 

Kcyńska 48 

Zjazd wszystkich uczestników w piątek – 28 czerwca do godz. 18.00  

Każdy z uczestników przywozi kartę uczestnika 

oraz  powinien posiadać następujące rzeczy: 

- karimata; śpiwór; obuwie sportowe i kapcie, 

- legitymację,  

- osobisty kubek i miskę, nóż, widelec, łyżkę, Pismo Święte, konserwę i dżem. Proszę o obowiązkowe 

posiadanie w/w rzeczy !!! 

- PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI NASZEJ EWANGELIZACJI  

http://www.swe.pl/

