*KARTA ZGŁOSZENIOWA PIELGRZYMA

REGULAMIN

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 25-26 SIERPNIA 2018

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 ten, kto:
• akceptuje jej ściśle religijny i pokutny charakter (czynny udział we wspólnej
modlitwie, śpiewach – zabrać ze sobą książeczkę do nabożeństwa i różaniec)
• pragnie pogłębić swoją wieź z Bogiem,
• będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki,
• dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.
3. Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki odpowiadają za pątników tylko i wyłącznie w czasie
marszu z Truskolas na Jasną Górę w dniu 25 sierpnia 2018 r. i w drodze powrotnej
w dniu 26 sierpnia 2018 r.
4. Osoby nieletnie:
• do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej, idącej
w tej samej grupie,
• w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego pisemnego zezwolenia rodziców lub
prawnych opiekunów.
5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupie, do której zostali zapisani. Zabrania się
pielgrzymowania poza grupą bez zgody Księdza Kierownika. Przebywanie poza grupą
jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
6. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują identyfikator i chustę. Należy je nosić zawsze przy
sobie na widocznym miejscu.
7. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje
odpowiedni, skromny strój (zakaz noszenia ekstrawaganckich ubiorów), zakaz picia
napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
• przepisów o ruchu drogowym.
• zarządzeń władz terytorialnych (zakaz rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)
• wskazań służby kierującej ruchem.
9. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość.
10. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami
i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie lub usunięcie z pielgrzymki.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………
Pesel: …………………………………………….….........................................
Adres zamieszkania: …………………………………………………...……...
…………………..…………………………………………………………….
Data urodzenia: ……………………………………………...………………..
………………………………………………………………………………...
Telefon: ……………………………………………………………………….
Parafia: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
**Zgłaszam chęć udziału w sekcji:
Muzycznej

Porządkowej

Modlitewnej

Młodzież w wieku 16-18 lat
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w pieszej pielgrzymce na
Jasną Górę. Za tę decyzję biorę pełną odpowiedzialność. W tym czasie
jestem pod numerem telefonu:
………………………………………………………...
Równocześnie wyrażam zgodę na ewentualne badania diagnostyczne,
leczenie oraz zabieg operacyjny mojego dziecka.
……………………………
Miejsce i data

………………………………………..
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

* dla każdego uczestnika pielgrzymki potrzebna jest odrębna Karta Zgłoszeniowa
** zgłoszenie do poszczególnych sekcji jest dobrowolne

Oświadczam, że znam regulamin pielgrzymki i zobowiązuję się go przestrzegać.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów pielgrzymki organizowanej
przez Parafię św. Mikołaja w Truskolasach oraz dla celu ubezpieczenia pielgrzyma
w zakresie NNW. Wyrażam także zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na
zdjęciach i filmach umieszczanych na stronie internetowej parafii w celach promocji
pielgrzymki. Dane osobowe uczestnika pielgrzymki będą przechowywane u Księdza
Kierownika do dnia 27 sierpnia 2018 r. Po tej dacie dane zostaną zniszczone.
………………….……………………………
Podpis Pielgrzyma

