
 

 

MŁODZIEŻ DO 16-GO ROKU ŻYCIA 

Na czas trwania Pieszej Pielgrzymki opiekę nad swoim 

dzieckiem powierzam Panu(i) 

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

Równocześnie wyrażam zgodę na ewentualne badania 

diagnostyczne, leczenie oraz zabieg operacyjny 

mojego dziecka. 

..................................   ................................. 
 podpis rodzica  podpis opiekuna 

MŁODZIEŻ DO 18-GO ROKU ŻYCIA 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Pieszej 

Pielgrzymce parafii św. Franciszka w Zajączkach 

Pierwszych w dniu 25.08................r. Za tę decyzję 

biorę pełną odpowiedzialność.  

W tym czasie jestem dostępn(y/a) pod podanym 

wyżej numerem telefonu. Równocześnie wyrażam 

zgodę na ewentualne badania diagnostyczne, 

leczenie oraz zabieg operacyjny mojego dziecka. 

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

podpis rodziców 

 

  

 imię wpłata 

 

 nazwisko  wiek 

 

 adres (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 kod pocztowy miejscowość 

 

 parafia 

 

 PESEL   

 

 telefon kontaktowy  telefon do rodzica/opiekuna (os. nieletnie) 

 

 e-mail 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji pieszej pielgrzymki w tym na pomiar 

temperatury par. św. Franciszka w Zajączkach Pierwszych.Wyrażam zgodę, aby moje dane zostały przekazane towarzystwu 

ubezpieczeniowemu celem zawarcia umowy ubezpieczenia. Zostałem poinformowan(y/a), że moje dane osobowe będą 

przechowywane w kancelarii parafialnej do 31 grudnia 2020 roku. Po tej dacie przechowywane dane zostaną zniszczone. 

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

 data i podpis uczestnika pielgrzymki (os. nieletnie także rodzica)  



 

 

Regulamin pielgrzymki 

Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te rekolekcje „w drodze” zechciej uważnie przeczytać to,  

co tutaj z myślą o Tobie zostało napisane. 
 

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym  

o charakterze modlitewno-pokutnym. 
Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary 

oraz porządek zewnętrzny. 

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko 
tenkto: 

− jest fizyczne przygotowany do pokonania 

znacznych odległości pieszo 37km 

− akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-

katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo 

we Mszy Św. oraz czynny udział we wspólnej 

modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, oraz 

konferencjach). 

− pragnie pogłębić swoją formację duszpasterską 
i szczerym sercem poszukuje Boga. 

− będzie stosował się do zarządzeń kierownika 

pielgrzymki oraz służb porządkowych. 

− dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje 

niniejsze zasady. 

− Jest zdrowy i w ciągu ostatnich 14 dni nie miał 

styczności z osobą co do której podejrzewa się 
zakażenie koronawirusem. 

3. Osoby nieletnie: 

− do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko 

w towarzystwie osoby dorosłej, biorącej udział w 

pielgrzymce. 

− w wieku 16-18 lat na podstawie, złożonego na 

formularzu zgłoszeniowym, pisemnego 

zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat, 
jaki tworząwokół siebie, poprzez życzliwość, 
kulturę bycia. wrażliwość na potrzeby innych. 

zwłaszcza słabszych i starszych. Zwracają się do 

siebie „siostro” i „bracie”. 

5. Zabrania się pielgrzymowania poza grupą 
pielgrzymkową, chodzenia na własną rękę czy też 
odłączania się od pielgrzymki w trakcie jej 

przemarszu. Przebywanie poza grupą jest 

równoznaczne z wycofaniom się z pielgrzymki. 

6. Pielgrzymi otrzymująśpiewnik identyfikator oraz 

znaczek (należy je nosić zawsze przy sobie). 

7. Ze względu na religijno-pokutny charakter 
pielgrzymki pątników obowiązuje: 

− odpowiedni, skromny i godny strój zwłaszcza w 

dniu wejścia na Jasną Górę. Pamiętajmy, że 

udajemy się do sanktuarium, nie na plażę. 
− bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych, 

a w trakcie zorganizowanych przejść także 

palenia tytoniu (choć zachęcamy do podjęcia 

wyrzeczenia na czas całej pielgrzymki). 

 

 

 

8. Uczestnicy zobowiązani sądo przestrzegania: 

− przepisów o ruchu drogowym. 

− zarządzeń władz terytorialnych (rozpalania 

ognisk itp.). 

− wskazań służby porządkowej oraz kierownika 

pielgrzymki. 

9. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują 
czystość. Śmieci wyrzucajądoprzygotowanych 

worków. 

10. Opieka medyczna jest zapewniona przez 

organizatorów pielgrzymki tylko w wymarzę 
podstawowym (odpowiednio wyposażona 

apteczka).  Pielgrzymi, którzy regularnie zażywają 
leki przepisane przez lekarza są zobowiązani 

zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie. 

Gdyby stan zdrowia pątnika nagle się pogorszył 

powinienon niezwłocznie powiadomić o tym 

kierownika pielgrzymki.  

W uzasadnionych przypadkach może zostać 
wezwane pogotowie.  

11. Ze względu na Koronawirusa pielgrzymi 

zobowiązani są do przestrzegania norm 

sanitarnych zaleconych przez stację Sanepid 

(maseczki, środki dezynfekujące, zgłaszanie złego 

samopoczucia) oraz wytycznych organizatora 

pielgrzymki pod rygorem wykluczenia z 

pielgrzymki.  

12. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za 

postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem 

pielgrzymki przewiduje się: -  
− upomnienie z wpisem do dokumentacji 

pielgrzymki 

− usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska 

pielgrzyma do wiadomości pątników oraz 

poinformowanie rodźmy i parafii zamieszkania o 

zaistniałym fakcie. 

Oświadczam, żeznam regulamin pielgrzymki  

i zobowiązuję się go przestrzegać.  

Wyrażam zgodę na udzielenie Miniezbędnej 

pomocy medycznej oraz podania mi 

niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego 

życia izdrowia. 

 

 

 

data i podpis uczestnika pielgrzymki 

 

 


