KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
na rekolekcje w WSD w Sandomierzu
25–27 listopada 2022 r.

IV.
Deklaracja Księdza Proboszcza lub katechety:
W/w został pouczony o charakterze rekolekcji organizowanych przez Wyższe
Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Zgłasza się na nie za moją wiedzą i zgodą.

”Obronić wiarę”
I.

……………………………………………………..

Dane uczestnika (drukowanymi literami):

Data i Podpis Księdza Proboszcza lub katechety

V.
1.

Imię i Nazwisko:………………………………………………

2.

Data urodzenia:………………………………………………..

3.

Adres:………………………………………………………….

4.

Parafia:…………………………………………………………

5.

E-mail:…………………………………………………………

6.

Nr. Telefonu:…………………………………………………..

7.

Nr. Telefonu do opiekuna:……………………………………..

8.

Pełna nazwa szkoły/uczelni:……………………………………

II.
Podstawowe Informacje:
• Przyjazd: 25.11.2022 r. do godz. 17.00
• Zakwaterowanie w WSD w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 6
• Wyjazd: 27.11.2022 r. ok. godz. 14.00
III.

Regulamin:

1.
2.

Obecność na wszystkich punktach wspólnych jest obowiązkowa.
Obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
oraz stosowania innych używek.
Należy stosować się do poleceń organizatorów.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.30 dnia następnego.
W czasie rekolekcji obowiązuje zakaz opuszczania budynku bez wiedzy
organizatorów.
Seminarium nie odpowiada za sytuacje związane ze stanem
epidemiologicznym.
Seminarium nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników.
Nieprzestrzeganie zasad skutkuje koniecznością wyjazdu z rekolekcji.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deklaracja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie i utrwalanie moich danych osobowych
przez Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu.
…….………......................................................
Data i podpis Uczestnika/ Rodzica lub Prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

VI.

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna (dot. niepełnoletnich):

Wyrażam zgodę na udział mojego syna w rekolekcjach organizowanych przez WSD
w Sandomierzu. Jednocześnie zobowiązuję się w razie niewłaściwego zachowania
mojego syna odebrać go przed czasem z rekolekcji.
….……………………………………………
Podpis Rodzica/prawnego opiekuna

VII.
Uwagi o stanie zdrowia uczestnika (leki przyjmowane na stałe, dieta, itp.):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
VIII. Deklaracja Uczestnika:
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej karty, szczególnie zaś
regulaminu. Akceptuję zawarte tu informacje i jestem świadomy odpowiedzialności
za niestosowanie się do zasad.
………………………………………………………………………….
Podpis Uczestnika

