
 

 

Rejonowe Centrum Światowych Dni Młodzieży w Miedzyrzecu Podlaskim 
sdmmiedzyrzecpodl@wp.pl 

tel. 733 379 975 lub 500 318 652 

www.parafiakakolewnica.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy ŚDM  2016 

 

Wyjazd do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym  

                              w  dniach 29 – 31 lipca 2016 roku 
 

1. Imię (imiona)…………………………………………………………… 

2. Nazwisko …………………………………………………… 

 

3. PESEL    

   

4. E-mail…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Telefon komórkowy: ……………..-………......-..…………….. 

6. Adres…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Data rodzenia: 

 

Dotyczy osób niepełnoletnich: 
8. Imiona rodziców……………………………………………. telefon:………………………………………… 

9. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjazd na ŚDM 2016  

    

Wyrażam zgodę na udział córki/syna w wyjeździe (pociągiem) na Światowy Dzień 

Młodzieży do Krakowa w dn. 29-31 lipca 2016r.  Oświadczam, że dziecko jest zdrowe 

i może uczestniczyć w wyjeździe. W razie zaistniałej potrzeby, wyrażam zgodę na 

udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczam, że 

ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez moje 

dziecko w trakcie trwania spotkania młodych.          

Informuję, że moje dziecko choruje* na: …………………..………………….i potrzebuje 

zażywać lekarstwa:………………….………………………………… *niepotrzebne skreślić 

Nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów wyjazdu na ŚDM w 

razie zaistnienia zdarzeń losowych, np. wypadku podczas trwania spotkania 

młodzieży, bądź też w czasie podróży. 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis rodziców lub opiekunów 

           

        



 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w ramach promocji 

ŚDM a także promocji parafii pw. św. Filipa Neri w Kąkolewnicy i Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży w Kąkolewnicy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowany/ poinformowana o 

przysługującym i mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich 

poprawienia. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny. 

 

Wyrażam zgodę do używania i udzielania w celach niekomercyjnych wizerunku, 

nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy 

lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i 

propagowania  Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie 2016,  a także Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży w  działającego Kąkolewnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 

1182) oraz przekazywanie ich do placówek, z którymi parafia św. Filipa Neri  i 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży współpracuje. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałem/ zostałam poinformowany/ poinformowana o przysługującym i mi prawie 

dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawienia. Niniejsza zgoda ma 

charakter dobrowolny. 

 

 

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

uczestnik wyjazdu                                                                            rodzic / opiekun   

                                                                                                 w przypadku osoby niepełnoletniej 

 
 

  

              Koszt: 310 zł + koszty transportu (jeszcze nie są znane, ale ok 100zł) 

             Pakiet zawiera: zakwaterowanie, transport po mieście, wyżywienie,  

             ubezpieczenie oraz plecak pielgrzyma z okolicznościowymi gadżetami 

            wpłacam zaliczkę:……………………………… 

 


