REGULAMIN REKOLEKCJI

KARTA UCZESTNICTWA
w zimowych rekolekcjach 2018
Liturgicznej Służby Ołtarza

1. Rekolekcje zimowe Liturgicznej Służby Ołtarza przeznaczone są dla
ministrantów i lektorów pełniących służbę w swoich parafiach. Nie są to kolonie,
ale rekolekcje formacyjne. W programie dnia oprócz Eucharystii, modlitwy i
spotkań formacyjnych, nie zabraknie czasu na ogniska, wycieczki oraz zajęcia
rekreacyjne na świeżym powietrzu.

Diecezji Rzeszowskiej
KURS ANIMATORSKI

2. W podanym terminie rekolekcji pierwsza data jest dniem przyjazdu
(od 1500 do1700 ),druga data jest dniem odjazdu, turnus kończy się do godz. 1100
3. Opłata za udział w rekolekcjach wynosi – 280 zł
Część zaliczki w wysokości........................zł., została przyjęta przy zgłoszeniu.
Zaliczka nie będzie zwrócona, gdy karta nie zostanie zrealizowana.
Kartę może wykorzystać ktoś inny zachowując kategorię wiekową, miejsce i czas.
Uczestnik bez karty nie będzie przyjęty na turnus!
4. Uczestnicy Rekolekcji zabierają ze sobą:
- Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), książeczkę do nabożeństwa, różaniec,
na turnus należy przyjechać w stanie łaski uświęcającej.
- Nie zabieramy urządzeń elektronicznych takich jak: tablet, laptop itp.
- Strój liturgiczny ( alba, komża )
- Legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania oraz kartę
uczestnictwa i Legitymację Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej,
którą można nabyć przy zapisie.
- Pościel, śpiwór .
- Odpowiednie ubranie (z uwzględnieniem chłodu, strój sportowy, przybory
toaletowe, buty, najlepiej dwie pary, jedne do pieszych wędrówek).
- Dodatkowo: instrument muzyczny.
5. ZABRANIA SIĘ POSIADANIA :
* ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, E-PAPIEROSÓW, PAPIEROSÓW,
ALKOHOLU, POD KARĄ WYDALENIA Z TURNUSU. W PRZYPADKU
WCZEŚNIEJSZEGO
WYDALENIA
Z
TURNUSU
PRAWNI
OPIEKUNOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO ODBIORU
UCZESTNIKA.
**ZABRANIA
SIĘ
POSIADANIA
NIEBEZPIECZNYCH
PRZEDMIOTÓW(np.: takich jak : środki pirotechniczne, ostre przedmioty,
zapałki), KTÓRE MOGĄ ZAGRAŻAĆ ŻYCIU I ZDROWIU.
*** PRODUKTY SPOŻYWCZE NIEWŁAŚCIWIE PRZECHOWYWANE I
STWARZAJĄCE RYZYKO ZATRUCIA POKARMOWEGO BĘDĄ
ZABEZPIECZANE I ODDANE OPIEKUNOM PRAWNYM.
6.W
PRZYPADKU
WCZEŚNIEJSZEGO
ODBIORU
UCZESTNIKA
KONIECZNE JEST PODPISANIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA.

Nazwisko i imię:
Dokładny adres:
Tel. prawnych opiekunów:
Szkoła, klasa:
Parafia:
PESEL:

Został skierowany na turnus Liturgicznej Służby Ołtarza
do Zaczernia w dniach
26.01.2018 – 02.02.2018 / 02.02.2018 – 09.02.2018*
Oświadczam, że świadomie uczestniczę w zimowych rekolekcjach LSO
i będę zachowywał regulamin uczestnika rekolekcji.
…................................................
*niewłaściwe wykreślić

podpis uczestnika

I. SKIEROWANIE KSIĘDZA Z PARAFII
Wypełniający kartę za moją wiedzą i zgodą zgłasza się na rekolekcje.

pieczęć parafialna

..............................................
podpis księdza

Wypełnia ksiądz prowadzący turnus Liturgicznej Służby Ołtarza
PRZYJĘCIE:
Skierowanego na turnus LSO do Zaczernia
Ośrodek Rekolekcyjny Zaczernie 732 b, 36-062 Zaczernie

II. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA
DZIECKA
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i
stosowanej diecie (np. choroby przewlekłe, na co uczestnik jest uczulony, jak znosi
jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny, okulary lub soczewki kontaktowe)
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................

Z kartą uczestnictwa zgłosił się w dniu................ o godz. ..................
Zgłoszenie i dopłatę w wysokości.................. zł. przyjął:

..............................................
podpis przyjmującego

................................................................................................................................
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki
zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):
tężec .……………………………………………………………………………………..
błonica ……………………………………………………………………………………
dur ………………………………………………………………………………………..

UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O DZIECKU PODCZAS
POBYTU NA TURNUSIE (TAKŻE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA):

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

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
…………………………………….
data i podpis prowadzącego księdza

Odmowa przyjęcia dziecka na turnus ze względu :
............................................................................................................................

inne ……………………………………………………………………………………….
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,
KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU NA
TURNUSIE. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZNAM PRZECIWWSKAZAŃ
ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU MOJEGO DZIECKA W TURNUSIE, KTÓREGO REGULAMIN
I PLAN POZNAŁAM(EM).

B. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na podejmowanie decyzji związanych z
leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenie zdrowia
lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w trakcie trwania turnusu.
C. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze tam
i z powrotem pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem turnusu (dojazd i odjazd we
własnym zakresie.), oraz zobowiązuje się na pokrycie ewentualnych szkód
materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie wyjazdu.
D. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka w
celu promocyjnym Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.

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

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

(Imię i nazwisko ojca lub prawnego opiekuna)

..........................................................
(Imię i nazwisko matki lub prawnego opiekuna)

(podpis)

............................................
(podpis)

...............................................
(miejscowość i data)

Opinia wymagana jest dla osób wybierających się na kurs animatorski.
…..............................................................
miejscowość , data
( pieczęć podłużna parafii )

OPINIA

.............................................................
( pieczęć okrągła parafii )

podspis księdza opiekuna

