KARTA UCZESTNICTWA
w zimowych rekolekcjach 2019
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Rzeszowskiej
Nazwisko i imię:
Dokładny adres:
Tel. prawnych opiekunów:
Tel. uczestnika (jeżeli posiada)
Szkoła, klasa:
Parafia:
PESEL:
*(niepotrzebne skreślić)

Informacje o miejscu, typie i terminie rekolekcji

Kurs animatorski - Zaczermie18-24styczeń 2019 Kurs lektorski – Zaczernie 18-24 styczeń 2019
Kurs animatorski – Zaczermie 8 – 15 luty 2019

Kurs lektorski – Kotań 8 - 14 luty 2019

Kurs animatorski – Zaczermie 15 – 22 luty 2019 Kurs lektorski – Kotań 15 – 21 luty 2019
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)

….........................................................…..............….............................................................................
…............................................................................................................................................................
….................................................................….......................................................................................
INFORMACJE O SZCZEPIENIACH
Szczepienie

Tężec

Błonica

Dur

Inne:

Inne:

Data
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.
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w drodze tam i z powrotem pomiędzy
miejscem zamieszkania a miejscem turnusu (dojazd i odjazd we własnym zakresie.), oraz na pokrycie
ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie wyjazdu.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celu promocyjnym Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Rzeszowskiej. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Stwierdzam, że podałem(am) 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)
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem rekolekcji i akceptuję go w całości.

….................................................................................../.…..................................................................................
(Imię i nazwisko ojca)
(data i podpis)
/ (Imię i nazwisko matki)
(data i podpis)
Oświadczam, że świadomie uczestniczę w wakacyjnych rekolekcjach LSO i będę zachowywał regulamin uczestnika rekolekcji.

….......…................................................
(podpis uczestnika)

SKIEROWANIE KSI Ę DZA Z PARAFII

Wypełniający kartę za moją wiedzą i zgodą zgłasza się na rekolekcje.
Dla osób wybierających się na kurs ANIMATORSKI proszę napisać pisemną opinie, włożyć do
koperty, opieczętować pieczęcią oraz podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika.

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

pieczęć parafialna

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Przyjęcie skierowanego na turnus LSO do Kotani/Zaczernia*
Ośrodek Rekolekcyjny Kotań 45a,b,c, 38-232 Krempna*
Ośrodek Rekolekcyjny „Effatha” ,Zaczernie 732 b, 36-062 Zaczernie*

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

….......................................
podpis przyjmującego

Odmowa przyjęcia dziecka na turnus ze względu :
Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy o dziecku podczas pobytu na turnusie (także o stanie zdrowia) :

Wypełnić w przypadku wcześniejszego odbioru dziecka.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) ….............................................oświadczam, że w dniu ……………………
o godzinie …................. odbieram swojego syna z rekolekcji Liturgicznej Służby Ołtarza,
odbywających się w ośrodku rekolekcyjnym w Zaczerniu / Kotani *
Tym samym biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas powrotu do domu.
Oświadczam, również że syn nie będzie uczestniczył w turnusie.

…..........................................................................................................................................................
(data)
(podpis wychowawcy)
(podpis rodzica)

