
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smolec,………………………….. 

…….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

ZGODA 

Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka 

…….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
uczestniczył(a) w weekendzie Alpha organizowanym przez parafię  
Narodzenia NMP w Smolcu w ramach kursu Alpha, będącego formą 
przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wyjazd ten odbędzie się 
w dniach 25-27 lutego 2022 (piątek-niedziela). Miejscem skupienia 
rekolekcyjnego będzie Klasztor Redemptorystów w Bardzie, Pl. Wolności 1, 57-
256 Bardo (poinformujemy mailowo, gdyby miejsce lub termin uległy zmianie). 
1) Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zamieszkania a miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki, 
a miejscem zamieszkania. 

2) W wypadku palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub narkotyków,  
a także rażącego nieposłuszeństwa, notorycznego nieprzestrzegania 
regulaminu oraz zachowania stanowiącego bezpośrednie niebezpieczeństwo 
dla życia i zdrowia własnego oraz innych uczestników wyjazdu uczestnik 
rekolekcji zostaje natychmiastowo usunięty z uczestnictwa w wyjeździe oraz 
skreślony z listy kandydatów do Bierzmowania. W takim wypadku 
rodzic/opiekun odbiera go na swój koszt. 

3) Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów, 
związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku 
zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, w czasie trwania wyjazdu. 
Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego 
dziecka w wyjeździe. 

4) Kontakt z organizatorem:  
ks. Grzegorz Pazdro, email: GrzJanPaz@gmail.com tel. 664 303 251 

 

 



Informacje dla organizatorów wyjazdu: 

1) Dane osobowe uczestnika wycieczki: 
- adres zamieszkania: 

......................................................................................................................... 
- telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów: 

......................................................................................................................... 
- PESEL dziecka: 

......................................................................................................................... 
2) inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia 
pokarmowe itp.) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: 

• administratorem podanych danych jest Parafia p.w. Narodzenia NMP, ul. Kościelna 4, 55-
080 Smolec; 

• z osobą odpowiedzialną za podane dane można skontaktować się przez e-mail 
GrzJanPaz@gmail.com. 

• celem przetwarzania podanych danych jest organizacja ww. wyjazdu, a podstawą prawną 
przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

• przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

• podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości wzięcia udziału dziecka w wyjeździe; 

• podane dane będą przechowywane przez okres do 2 lat od dnia zakończenia wyjazdu; 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów 
prawa; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie 

Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

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

(miejscowość, data)                                    (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 

1. Weekend Alpha jest formą rekolekcji, które mają na celu przygotować młodzież do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania. Program przewiduje pewną część czasu na 

rozrywkę, jednak zasadniczym celem jest pogłębienie życia religijnego, dlatego 

prosimy o właściwe przygotowanie i nastawienie się do uczestnictwa  

w tym wyjeździe. 

2. UWAGA! Ze względu na formę rekolekcji osoby posiadające: radio, mp3, mp4, 

tablet, telefon komórkowy itp., zobowiązują się do korzystania z nich według ściśle 

ustalonych przez organizatorów  zasad. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 

- nieopuszczania ośrodka bez zgody opiekunów 

- uczestniczenia w każdym punkcie programu, którego plan zostanie mu uprzednio 

przedstawiony 

- zgłaszania opiekunom wszystkich niepokojących sytuacji (złego samopoczucia, 

rażącego naruszenia regulaminu przez innych uczestników wyjazdu) 

- przestrzegania ciszy nocnej 

- przebywania wyłącznie w swoich pokojach odgórnie przydzielonych przez 

organizatorów wyjazdu (integracja odbywa się w salach do tego wyznaczonych) 

- szanowania mienia ośrodka oraz innych uczestników wyjazdu 

- odnoszenia się do siebie z szacunkiem i bez używania wulgaryzmów. 

4. Na Weekend Alpha należy zabrać: 

➢ dobry humor i nastawienie rekolekcyjne 

➢ ręczniki 

➢ buty na zmianę oraz klapki pod prysznic 

➢ ciepłe ubrania  i nieprzemakalne obuwie oraz wierzchnie odzienie 

➢ czapka, rękawiczki, szalik 

➢ ubrania odpowiednie na Eucharystię 

➢ notatnik i coś do pisania 

➢ osoby grające – instrument 

➢ prosimy o pozostawienie cennych rzeczy w domu; w razie zgubienia, nie 

ponosimy za to odpowiedzialności. 

 
Zapoznałem się z powyższymi informacjami i przyjmuję zasady obowiązujące na 

weekendzie Alpha 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna  podpis uczestnika   

mailto:GrzJanPaz@gmail.com.

