
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………… 

Turnus i miejsce rekolekcji/szkolenia: ………………………………………. 

 

Informacje dla rodziców odnośnie do wakacyjnych rekolekcji Ruchu Dzieci Maryi 

(oryginał/kopia) 

 

1. Drugą część wpłaty za wyjazd należy uiścić w ośrodku rekolekcyjnym w dniu rozpoczęcia rekolekcji. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika rekolekcji są zobowiązani do złożenia oświadczenia o tym, 

że dziecko w czasie na 10 dni przed rozpoczęciem rekolekcji było zdrowe, nie miało objawów 

koronawirusa oraz nie miało styczności z osobą zakażoną lub objętą kwarantanną z powodu COVID-19.  

3. Jeśli dziecko przyjmuje lekarstwa na stałe - prosimy, aby przygotować je w odpowiedniej ilości oraz 

stosownie opisać (sposób oraz ilość ich zażywania). W takiej sytuacji należy wypisać osobne 

oświadczenie upoważniające do podawania ich dziecku przez kadrę wychowawczą prowadzącą 

rekolekcje. 

4. Na rekolekcje uczestnicy zabierają ze sobą: śpiwór, poduszkę, dostosowane do pogody i miejsca 

rekolekcji ubiór, obuwie zmienne, Pismo Św., różaniec, piórnik wraz z przyborami (klej, nożyczki, 

kredki, itp.). 

5. Wszystkie turnusy rekolekcji i szkoleń Dzieci Maryi spełniają wymaganie dotyczące wakacyjnego 

wypoczynku dzieci i młodzieży i zgłoszone są do Kuratorium Oświaty. 

6. Wszyscy uczestnicy rekolekcji i szkoleń Dzieci Maryi są ubezpieczeni. 

7. Za przyjazd i odbiór uczestnika z rekolekcji/szkolenia odpowiadają bezpośrednio rodzice lub prawni 

opiekunowie uczestników lub osoby, które zostaną do tego upoważnione pisemnie po okazaniu dowodu 

osobistego oraz stosownego upoważnienia. 

8. Uczestnicy docierają do ośrodka rekolekcyjnego w dniu rozpoczęcia rekolekcji w godz. 12:00-15:00. 

Uczestników odebrać należy w dniu zakończenia rekolekcji do 10:00. O ewentualnych zmianach będzie 

informować kadra prowadząca rekolekcje.  

9. W przypadku zaobserwowania objawów COVID-19 lub innych poważnych chorób lub po wyraźnym 

naruszeniu regulaminu przez uczestnika rekolekcji rodzic lub prawny opiekun dziecka jest zobowiązany 

do odbioru uczestnika w ciągu 12 godzin od poinformowania o tej decyzji.  

10. Zachęcamy do tego, aby uczestnicy rekolekcji, ze względu na ich specyficzny charakter, nie zabierali ze 

sobą telefonów komórkowych (innych urządzeń elektronicznych) lub zgodnie z regulaminem – korzystali 

z nich w przeznaczonym na to czasie. W dniu przyjazdu rodzic lub prawny opiekun otrzyma listę 

kontaktów do kadry prowadzącej rekolekcje. (nie dotyczy szkoleń animatorskich) 

11. Kadra rekolekcyjna nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody związane z zabraniem przez 

uczestników telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych. 

12. Podczas rekolekcji/szkoleń realizowany jest przygotowany na to wydarzenie program inspirowany 

charakterem funkcjonowania Ruchu Dzieci Maryi. Plan dnia poszczególnych turnusów ustalany jest 

indywidualnie przez kadry prowadzące w oparciu o program rekolekcji/szkoleń. 

13. Oprócz regulaminu ogólnego, podczas każdego turnusu opracowany jest regulamin szczegółowy 

dostosowany do charakteru ośrodka rekolekcyjnego oraz okoliczności prowadzenia rekolekcji lub 

szkoleń. 

14. Organizatorzy rekolekcji/szkoleń zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w nagłych, ważnych lub 

losowych sytuacjach, o czym zostaną poinformowani rodzice lub prawni opiekunowie uczestników. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z ich treścią oraz wyrażam na nią zgodę. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………………       …...………………………….. 

miejsce i data         rodzic/opiekun        biuro Dzieci Maryi 



 

Klauzula RODO 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej RODO, ja niżej 

podpisany/a ……………………………………………………………………. zapoznałem/am się z zasadami 

przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz danych wrażliwych mojego dziecka 

…………………………………………………………………….. i wyrażam na nie zgodę. Administratorem 

danych osobowych jest Ruch Dzieci Maryi w ramach działalności Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych 

z siedzibą przy Placu Szramka 4 w Katowicach (KRS 0000523967). Wgląd do powyższych danych posiadają 

kadry prowadzące poszczególne turnusy rekolekcyjne w czasie ich trwania. 

 

       ………………………………………            ……………………………………… 

            Miejscowość i data      podpis rodzica/prawnego opiekuna

     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(jeśli istnieje taka konieczność) 

Zgoda na podawania leków 
 

 Wyrażam zgodę, aby kadra rekolekcyjna prowadząca turnus ……… w terminie od …… do …….. 

2023 roku w miejscowości ……………………………………… podawała medykamenty, które moje dziecko 

………………………………………… przyjmuje na stałe/czasowo zgodnie z dołączoną do niniejszej zgody 

instrukcją regulującą sposób oraz częstotliwość ich podawania. 

 

       ………………………………………            ……………………………………… 

                     Miejscowość i data      podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

(odetnij i dostarcz na miejsce rekolekcji/szkolenia w dniu rozpoczęcia) 

Oświadczenie w sprawie stanie zdrowia uczestnika 

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………….. na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu 

rekolekcyjnego nie przejawiało oznak infekcji COVID-19 (np.: utrata węchu, smaku, podwyższona 

temperatura, przewlekły kaszel, duszności, itp.), nie miało kontaktu z osobą chorą na koronawirusa oraz osobą 

objętą kwarantanną z tego powodu. 

 

………………………………………            ……………………………………… 

               Miejscowość i data       podpis rodzica/prawnego opiekuna 


