KARTA ZGŁOSZENIOWA PIELGRZYMA
PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 25-26 SIERPNIA 2019
dla każdego uczestnika pielgrzymki potrzebna jest odrębna Karta Zgłoszeniowa
Imię i nazwisko:…………………………………………………………........................……
Pesel: ………………………………… Adres zamieszkania: ………..........................………
………………………………….....................................................................................……...
Data urodzenia: ………………….....…..……Telefon: ………....….......………….…..……
Parafia: ………………………………………………………………........……….................

Zgłaszam chęć udziału w sekcji (zgłoszenie do poszczególnych sekcji jest
dobrowolne):

Muzycznej

Porządkowej

Modlitewnej

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …...............................................................,
lat: …....... w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach:
.......................................... Za tę decyzję biorę pełną odpowiedzialność. Udostępniam
swój numer telefonu: …...................................., pod którym można się ze mną
kontaktować w sprawie mojego dziecka w czasie trwania pielgrzymki.
Na czas trwania pielgrzymki powierzam swoje dziecko opiece: …..............................
…....................................................................., PESEL: …...........................................
……………………………

……………………………………............…..

Oświadczenie
dla młodzieży
w rodzica
wieku/ prawnego
16-18 lat
Miejsce i data
Czytelny podpis
opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................. w Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach:
…....................................................... Za tę decyzję biorę pełną odpowiedzialność.
Udostępniam swój numer telefonu: …......................................, pod którym można
się ze mną kontaktować w sprawie mojego dziecka w czasie trwania pielgrzymki.
……………………………
Miejsce i data

…………………………….............…………..
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

REGULAMIN
PIESZEJ PIELGRZYMKI PARAFII ŚW. MIKOŁAJA NA JASNĄ GÓRĘ
PRZECZYTAJ UWAŻNIE!
1. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, której organizatorem jest Parafia św. Mikołaja
w Truskolasach, jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która
w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie 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 2019 r. i w drodze powrotnej
w dniu 26 sierpnia 2019 r.
4. Osoby nieletnie:
• do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej, idącej
w tej samej grupie. Zapisu osób niepełnoletnich oraz wyboru opiekuna dokonuje
rodzic lub inny opiekun prawny wypełniając odpowiednie oświadczenie w Karcie
zgłoszenia pielgrzyma.
• w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego pisemnego zezwolenia rodziców lub
prawnych opiekunów. Zapisu osób niepełnoletnich dokonuje rodzic lub inny
opiekun prawny wypełniając odpowiednie oświadczenie w Karcie zgłoszenia
pielgrzyma.
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, zasłonięte
ramiona i kolana), nakrycie głowy w dni słoneczne zakaz picia napojów alkoholowych,
palenia tytoniu i zażywania środków odurzających. Podczas marszu nie używamy
telefonów komórkowych (wyjątek stanowią służby pielgrzymkowe)
8. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do zapewnienia sobie najbardziej potrzebnych
lekarstw, środków przeciwbólowych, plastrów, bandaży, jak również wszystkich
lekarstw na stałe zażywanych.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
• przepisów o ruchu drogowym.
• zarządzeń władz terytorialnych (zakaz rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)
• wskazań służby kierującej ruchem.
10. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami
i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie lub usunięcie z pielgrzymki.

12. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika pielgrzymki
a. Przy organizacji pielgrzymki, jak i w jej trakcie dochodzić będzie do przetwarzania
danych osobowych pielgrzymów.
b. Podstawą przetwarzania danych będą zarówno przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności RODO, jak i przepisy prawa kanonicznego,
w szczególności Dekret Ogólny KEP z dnia 13 marca 2018r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
c. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych będzie zgoda pielgrzyma
d. Pielgrzym jest zobowiązany okazać kartę pielgrzyma i identyfikator na wezwanie
Organizatora lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
e. Organizator zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z prawem. Wszystkie osoby
fizyczne uczestniczące w procesie przetwarzania danych przy organizacji pielgrzymki,
tj. służba zostały upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
f. Żądanie dotyczącego przetwarzania danych osobowych, powinno być kierowane do
kierownika pielgrzymki. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Dekretu
i RODO.
g. Dane osobowe mogą być także udostępnione służbom państwowym, w szczególności
Policji i prokuraturze, po otrzymaniu pisemnego żądania ich wydania.
h. Zdjęcia z pielgrzymki wykorzystane będą dla udokumentowania jej przebiegu w Kronice
parafialnej oraz na stronie internetowej parafii http://parafia.truskolasy.webd.pl,
facebooku: https://www.facebook.com/Truskolasy.church/?ref=bookmarks
i w Tygodniku Katolickim NIEDZIELA oraz celów archiwalnych.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia
i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS PIELGRZYMA
RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

II. w zakresie ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie oraz rozpowszechnianie mojego* / mojego
dziecka* wizerunek przez Organizatora Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę z Parafii
św. Mikołaja w Truskolasach, utrwalonego podczas trwania pielgrzymki za pomocą
fotografii oraz filmu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie,
przetwarzanie oraz obróbkę zdjęcia (lub utworu audiowizualnego) za pośrednictwem
dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem kanonicznym
i prawem polskim, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych.

13. Oświadczenia uczestników pielgrzymki (każde poświadczone własnoręcznym
podpisem pielgrzyma (oraz opiekuna osoby niepełnoletniej)
I. w zakresie PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Parafia
św. Mikołaja, ul. Częstochowska 40, 42-134 Truskolasy moich danych osobowych w celu
organizacji pielgrzymki
Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informuję, że:
1. Administratorem danych jest Parafia św. Mikołaja ul. Częstochowska 40, 42-134
Truskolasy, tel.: 34 3199322
3. Celem przetwarzania danych jest:
– organizacja Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę Parafii św. Mikołaja w Truskolasach
– właściwe zorganizowanie i bezpiecznie przeprowadzenie pielgrzymki;
– udokumentowanie jej przebiegu w Kronice parafialnej oraz na stronie internetowej
parafii http://parafia.truskolasy.webd.pl, facebooku:
https://www.facebook.com/Truskolasy.church/?ref=bookmarks i w Tygodniku Katolickim
NIEDZIELA oraz celów archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
5. Odbiorcami danych są podmioty, przy pomocy których administrator realizuje swoje
cele: firma ubezpieczeniowa.
6. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS PIELGRZYMA
RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

III. w zakresie ZNAJOMOŚCI REGULAMINU
Oświadczam, że znam regulamin Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę Parafii św. Mikołaja
w Truskolasach i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS PIELGRZYMA
RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

