…………………………..
Pieczęć parafii

…………………..

……………………………….….

Wpłata

Miejscowość i data

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Należy wypełnić drukowanymi literami

…………………………………………………………………………………………………………....
Imię nazwisko / PESEL / wiek / tel. komórkowy

…………………………………………………………………………………………………………....
Adres (ulica, nr. domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

…………………………………………………………………………………………………………....
Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej w razie wypadku.

…………………………………………………………………………………………………………....
Wpisz numer grupy w której chcesz pielgrzymować [od 1 do 9] (charakterystyka każdej grupy dostępna jest nas
stronie www.pielgrzymka.bielsko.pl).

…………………………………………………………………………………………………………....
W które dni pielgrzymki masz zapewniony nocleg? Wpisz od 1 do 5.

…………………………………………………………………………………………………………....
Czy chcesz wracać autokarem z Częstochowy? Jeżeli tak, to wybierz i wpisz miejsce docelowe z podanych:
Bielsko-Biała, Kęty, Żywiec, Milówka. Bilety będą sprzedawane podczas pielgrzymki.
Osoby niepełnoletnie i osoby po 65 roku życia, wypełniają kwestionariusz również z drugiej strony kartki.
Zapoznałam/em się z regulaminem pielgrzymki i obiecuję go przestrzegać. Pozwalam organizatorom na
przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych pielgrzymki.

Czytelny podpis………………………………………………...

Po właściwym wypełnieniu formularza należy go odnieść do kancelarii parafialnej i uiścić koszty pielgrzymki.

Pokwitowanie dla pielgrzyma - odciąć
Kwit uprawniający do udziału w pielgrzymce i nadania bagażu na samochód wybranej grupy.
Załadunek bagażu odbędzie się dnia 06.08.2017r. w godzinach od 6:30 do 7:40 na parkingu
obok bazyliki w Hałcnowie.
Wtedy też każdy pielgrzym otrzyma swoją legitymację, śpiewnik-modlitewnik i oznakowanie
bagażu.
Szczegółowe informacje są na stronie http://www.pielgrzymka.bielsko.pl/ i na Facebooku.

…………………………………………………………………………………………………………....
Imię, nazwisko / numer wybranej grupy / parafia
……………………………………
Pieczęć parafii

Osoby niepełnoletnie:
- do lat 15 i 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej
grupie i będącej na tym samym noclegu.
- w wieku 16-18 lat - mogą brać udział w pielgrzymce na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców
lub prawnych opiekunów. (wypełnić i podpisać poniżej)
Organizator zapewnia bezpieczeństwo na drodze i opiekę medyczną i zapewnia, że zastosowanie się
do regulaminu jest podstawą bezpieczeństwa.

Wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego dziecka o którym mowa w tym formularzu w
Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, w dniach OD 6 DO 11 SIERPNIA 2017R. Biorę za nie
całkowitą odpowiedzialność. Zarówno ja, jak i mój syn/ córka zapoznałam/em się z
regulaminem. W razie konieczności wyrażam zgodę na badania diagnostyczne, leczenie oraz
zabiegi operacyjne. Pozwalam organizatorom na przetwarzanie danych w celach
organizacyjnych pielgrzymki.
………………………………………………..
data i podpis
Osoby po 65 roku życia:

Nie

ma

przeciwskazań

na

udział

w

Pieszej

Pielgrzymce.

Zażywane

leki

dawkowanie:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..
data, pieczęć i podpis lekarza

i

Regulamin

Abyś mógł owocnie przeżyć te kilkudniowe "Rekolekcje w Drodze",
zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie, Bracie i Siostro, zostało napisane.

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca
się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch
modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

1. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają - pod
sankcją usunięcia - aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu,
akceptuje niniejszy regulamin, będzie stosował się do poleceń kierownictwa pielgrzymki i
odpowiednich służb pielgrzymkowych.
3. Osoby nieletnie do lat 15 i 15 mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej
idącej w tej samej grupie i będącej na tym samym noclegu; w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego
przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Osoby powyżej 65 roku życia okazują opinię podpisaną przez lekarza.
4. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św.
oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą
wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych lub
starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączając się
w różne posługi.
5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się
pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi
bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest
równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
6. Pielgrzym nosi zawsze przy sobie: identyfikator-legitymację i śpiewnik-modlitewnik oraz
podręczny plecak. Duży bagaż rano ładuje na samochód bagażowy i odbiera wieczorem po przyjściu
na wyznaczone miejsce docelowe.
7. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni,
skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), zakaz palenia tytoniu, picia wszelkiego alkoholu,
zażywania środków odurzających, używania kijów trekkingowych Nordic Walking.
8. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń
władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk, itp.) wskazań odpowiednich służb pielgrzymki.
9. W miejscach postoju pielgrzymki zachowują czystość, śmieci składają w wyznaczonych miejscach.
10. Na noclegu cisza nocna obowiązuje wszystkich od godz. 22.00. Zabronione są noclegi
koedukacyjne. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych
przez gospodarzy.
11. Uczestnikom pielgrzymki a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody kierownictwa
nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
12. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i
duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma albo
natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.

13. Pielgrzym ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na pielgrzymce, w drodze,
na postojach i noclegach.
14.Oganizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, kradzież czegokolwiek co
należy do pielgrzyma.
15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na drodze i opiekę medyczną i jest przekonany że,
zastosowanie się do regulaminu i przepisów Kodeksu Drogowego gwarantuje spokojne
pielgrzymowanie.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość redukowania albo łączenia grup.
17. Wpłata przy zapisie jest darowizną na cele organizacyjne Pielgrzymki.
18. Pielgrzymce nie mogą towarzyszyć żadne pojazdy mechaniczne, oprócz zaakceptowanych
wcześniej przez organizatora.

