
ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………..........................., 

          ( imię i nazwisko) 

ucznia klasy ……….. na rekolekcje do ……………………………………………………………...                                                                                                                                                                         

2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych  kosztów wyjazdu w kwocie ………………….zł. 

3) Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki  i 

rozwiązaniem wyjazdu rekolekcyjnego a domem.  

4) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu 

rekolekcji spowodowane przez moje dziecko.  

5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie  w rekolekcjach. 

Informacje o dziecku:  syn/córka  

● dobrze/źle* znosi jazdę autokarem. W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć 

dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem. 

● Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, alergie, zażywane leki, uczulenia 

pokarmowe itp.) 

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

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

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

* niepotrzebne skreślić 

6) Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

- adres zamieszkania …………………………………….………………………………………………….. 

- telefon domowy (komórkowy rodzica) …………………………………………………………… 

- data i miejsce urodzenia ………………….……………………………………………………………… 

- PESEL dziecka ………………………………….………………………………………………………………. 

 

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

data                                                                                                                               podpis rodziców  

/prawnych opiekunów 



REGULAMIN REKOLEKCJI 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się planowi rekolekcji i poleceniom 
opiekunów i osób prowadzących zajęcia rekolekcyjne. 

2. Należy zachować porządek w budynku i wokół niego. W przypadku zniszczeń uczestnik 

ponosi koszt naprawy. 

3. Nie wolno opuszczać budynku bez zgody opiekunów. 

4. Wyjście poza teren ośrodka bez nadzoru opiekunów skutkować będzie wydaleniem z 

rekolekcji oraz punktami ujemnymi z zachowania. 

5. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów. Złamanie tego 

zakazu skutkować będzie wydaleniem z rekolekcji i postępowaniem zgodnym ze Statutem szkoły. 

6. Zabrania się  spożywania napojów energetycznych. 

7. Podczas trwania rekolekcji obowiązuje zakaz używania odbiorników radiowych i 
walkmanów, discmanów i odtwarzaczy mp3, komputerów i innych rodzajów sprzętu elektronicznego. 
Wyciszenie zewnętrzne i wewnętrzne jest warunkiem dobrego przeżycia rekolekcji.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zarekwirowania na czas trwania rekolekcji każdego 
sprzętu przywiezionego przez uczestnika w przypadku użytkowania go w sposób zakłócający przebieg 
rekolekcji.  

9. Należy pilnować swoje rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, sprzęt 
elektroniczny i inne przedmioty przywiezione przez Uczestnika. 

10. Należy pamiętać o punktualności i obowiązkowości (wszystkie punkty programu są 
obowiązkowe). 

11. W przypadku złego samopoczucia należy poinformować o tym opiekunów. Zabrania się 
przyjmowania leków bez wiedzy opiekunów. 

12. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na 
bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać opiekunom. 

13. Po 22.00 obowiązuje zakaz przebywania w nie swoich pokojach. Cisza obowiązuje w 
budynku szczególnie po 22.30, ale także w ciągu dnia (szczególnie na korytarzach i w okolicy kaplicy).  

14. Obowiązuje zakaz wychylania się i siadania na parapecie pod sankcją usunięcia z rekolekcji. 
15. Podczas trwania rekolekcji z telefonu korzystamy tylko w Czasie dla Rodzica, przez resztę 

czasu telefony znajdują się u opiekunów. 
16. Należy pamiętać o grzecznym i kulturalnym zwracaniu się do pracowników ośrodka, 

opiekunów, oraz innych uczestników. Używanie słów uważanych powszechnie za wulgarne będzie 
karane ujemnymi punktami z zachowania. 

17. Zasady zachowania w kaplicy: 

 Pierwsze ławki rezerwujemy dla służby liturgicznej i dla młodzieży, która obowiązkowo siedzi z 
przodu. 

 Angażujemy się czynnie w liturgię, a także w jej przygotowanie, które też jest obowiązkowe. 

 Obowiązuje cisza (bez rozmów) i porządek (śpiewniki zostawiamy w wyznaczonym). Cisza obowiązuje 
też przed kaplicą za drzwiami i pod oknami kaplicy. 

 Obowiązuje właściwy strój należny miejscu, tj. chłopcy: długie spodnie, dziewczęta: spódnice dłuższe 
lub spodnie, plecy, brzuch i ramiona zakryte. 

18. Zasady zachowania w swoich pokojach: 

 dbamy o porządek w pokojach i łazienkach. W przypadku zaistniałej szkody, gdy nikt nie 
przyzna się do jej wyrządzenie szkody, koszt naprawy ponoszą po równo wszyscy 
mieszkańcy pokoju. 

 podczas konferencji, modlitw oraz zajęć rekolekcyjnych pokoje są zamknięte a klucz 
znajduje się u opiekunów. 



 podczas ciszy nocnej drzwi są niezamknięte na klucz. 

 ze względów bezpieczeństwa nie używamy własnych przedłużaczy, rozgałęźników, grzałek 
i czajników i innego sprzętu RTV lub AGD. 

 uwzględniamy potrzeby bliźnich mieszkających w tym samym pokoju i umożliwiamy im 
odpoczynek czy sen. Nie przesiadujemy do późna, a po 22.30 gasimy światło i cicho 
zamykamy drzwi, nie hałasujemy przed czasem pobudki. 

19. Kuchnia i jadalnia: 

 Ze względu na usprawnienie obsługi organizatorzy proszą o zajmowanie miejsc przy 
stolikach za kolejnością tak, by zająć najpierw wszystkie miejsca przy kolejnym stoliku. 

 Posiłki oraz naczynia po posiłkach są przynoszone i odnoszone przez jedną lub dwie osoby 
z każdego stolika. 

 Pokarmu nie porcjowanego nie nakładamy na zapas, ale tyle, ile zjemy - szanujemy 
jedzenie. 

 Nie wolno zabierać żadnych sztućców, kubków lub naczyń z jadalni do pokoi. 

 Obowiązuje absolutny zakaz wstępu do kuchni. 

 Poza czasem wydawania posiłków kuchnia jest niedostępna dla uczestników. 
 

20. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i 
zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

 

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

Data         podpis uczestnika 

 

 

 

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

         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 


