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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA REKOLEKCJI  
   

_________________________________________________________________________ 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA REKOLEKCJI  

   

1. Organizator:  WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI BYDGOSKIEJ  

2. Forma:     REKOLEKCJE POWOŁANIOWE  

3. Adres:    UL. GRODZKA 18-22   85-109 BYDGOSZCZ   

4. Czas trwania:  10-12.12.2021 

_________________________________________________________________________ 

II. DANE UCZESTNIKA REKOLEKCJI  

   

1. Imię i nazwisko  ...................................................................................  

2. Data urodzenia ........................................... 

3. Adres zamieszkania ............................................................................   

4. Telefon ........................................................  

5. E-mail  …………………………………………  

6. Szkoła............................................................................ klasa .................................   

7. Parafia  

  

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

8. Adres rodziców (opiekunów) uczestnika rekolekcji:   

  

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

      

9. Telefon do rodziców/opiekunów  ............................     

 

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów rekolekcji w wysokości 60 zł  

  

   

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

(miejscowość, data)                    (podpis /matki, ojca – osoby niepełnoletnie/)   

  

_________________________________________________________________________ 

III. INFORMACJA  O  STANIE  ZDROWIA  UCZESTNIKA  REKOLEKCJI  

(np. dieta, epilepsja, stałe leki i ich dawkowanie, uczulenia)   

  

 

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

  

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

  

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

  

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE, KTÓRE 

MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI UCZESTNIKOWI REKOLEKCJI 

  

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

(miejscowość, data)                   (podpis /matki, ojca – osoby niepełnoletnie/)   
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________________________________________________________________________ 

IV. OPINIA KATECHETY / KSIĘDZA KATECHETY    

   

(Jeśli uczestnik rekolekcji był na poprzednich rekolekcjach organizowanych przez Wyższe 

Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej, dostarczył już opinię i pozostaje ona 

niezmienna – pozytywna – należy tylko umieścić podpis katechety lub Księdza Katechety) 

 

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

  

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

  

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

  

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

  (miejscowość, data)                   (podpis katechety/ Księdza Katechety)   

   

_________________________________________________________________________ 

V. OPINIA PROBOSZCZA PARAFII    

  

(Jeśli uczestnik rekolekcji był na poprzednich rekolekcjach organizowanych przez Wyższe 

Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej, dostarczył już opinię i pozostaje ona 

niezmienna – pozytywna – należy tylko umieścić podpis Księdza Proboszcza) 

  

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

  

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

  

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

  

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

  (miejscowość, data)                     (podpis Księdza Proboszcza)   

 

 
VI.  POTWIERDZENIE POBYTU UCZESTNIKA NA REKOLEKCJACH  

   

Uczestnik przebywał na rekolekcjach od dnia ................ do dnia ................. 2021 r.   

   

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

  (miejscowość, data)                     (podpis Księdza Opiekuna)   

   

_________________________________________________________________________ 

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA KSIĘDZA OPIEKUNA O UCZESTNIKU REKOLEKCJI  

   

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

  

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

  

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

  (miejscowość, data)                     (podpis Księdza Opiekuna)   
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REGULAMIN REKOLEKCJI  
   

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników rekolekcji.   

.   

2. Obowiązkiem rodziców uczestników niepełnoletnich jest zapoznanie dzieci   

z Regulaminem rekolekcji.   

   

3. Rodzice, którzy akceptują Regulamin potwierdzają to czytelnym podpisem.     Podpisany 

Regulamin znajduje się w posiadaniu organizatora rekolekcji.   

   

4. W rekolekcjach bierze udział młodzież ponadgimnazjalna i studencka w wieku  od 16 lat, 

która chce uczestniczyć w rekolekcjach i akceptuje Regulamin.  

   

5. Rodzice/prawni opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są przekazać wszelkie 

niezbędne informacje konieczne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,   

a w szczególności danych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika rekolekcji.   

W przypadku uczestników pełnoletnich każdy zobowiązany jest do przedstawienia 

swojego stanu zdrowia, przeżywanych chorób i zażywanych leków.  

   

6. Uzupełnioną Kartę Uczestnika rekolekcji należy przekazać do Wyższego Seminarium 

Duchownego Diecezji Bydgoskiej do dnia 09.12.2021 r.  

   

7. Koszt rekolekcji wynosi 60 zł. Kwotę tą należy wpłacić w dniu przyjazdu na rekolekcje.   

   

8. Rekolekcje rozpoczynają się w dniu: 10.12.2021 r. o godz. 17:00. Godzina 17:00 jest 

godziną przyjazdu na rekolekcje. Organizator uprasza o punktualny przyjazd   

na rekolekcje.   

  

9. Uczestnicy rekolekcji pozostają pod stałą opieką kleryków współprowadzących 

rekolekcje.   

   

10. Organizator rekolekcji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty będące w posiadaniu 

uczestników rekolekcji podczas ich trwania, a szczególnie za przedmioty wartościowe.  

  

11. Uczestnik rekolekcji zobowiązany jest w szczególności do:   

- przebywania na terenie Seminarium przez cały okres rekolekcji  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas każdego rodzaju zajęć,  zgodnie  

z instrukcjami podawanymi przez kleryków prowadzących;   

- troski o posiadane w budynku mienie, porządek,   

- szacunku wobec siebie, pozostałych uczestników oraz osób dorosłych,   

- uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem dnia.   

   

12. Podczas rekolekcji obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, 

substancji psychoaktywnych, palenia papierosów, stosowania przemocy wobec siebie 

oraz innych osób, kradzieży, samowolnego oddalania się z miejsca rekolekcji oraz 

podejmowania jakichkolwiek działań mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 

własnego oraz innych osób.  
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13. Wobec uczestnika, który nie przestrzega powyższego zakazu, kapłan prowadzący   

ma prawo wyciągnąć konsekwencje zgodnie z obowiązującymi procedurami,  

w tym zobowiązać rodziców (prawnych opiekunów) do odebrania dziecka z miejsca 

rekolekcji.  

  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia na rekolekcje osoby zgłaszającej 

się.  

  

15. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie materiału zdjęciowego 

wykonanego podczas trwania rekolekcji.  

 

16. Jako organizatorzy zapewniamy działania zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia 

z 2020r. i ich bieżącymi aktualizacjami.  

 

17. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się wirusem COVID-19. 

  

  

  

  

Wyższe Seminarium Duchowne   

Diecezji Bydgoskiej  

Ul. Grodzka 18-22  

85-109 Bydgoszcz  

  

Bydgoszcz, dnia 10.12.2021r.  

  

  

  

  

  

Zapoznałem się z regulaminem rekolekcji  

  

  

………………………………………………..  

(podpis /matki, ojca – osoby niepełnoletnie/)  

  

 


