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FORUM MŁODYCH ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
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UWAGA 
Prosimy o zabranie: śpiwora, notesu, długopisu, Pisma Świętego, różańca, 

instrumentu muzycznego (jeśli gramy), dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie zdrowotne, legitymacji szkolnej/studenckiej.  

 

Przyjęcie na rekolekcje wiąże się ze zgłoszeniem mailowym lub 

telefonicznym, dokonaniem całej wpłaty w wysokości 80 zł i 

dostarczeniem wypełnionej karty zgłoszeniowej do 31 marca do 

Referatu Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego.  

 

Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od zgłoszenia uczestnictwa. 

Wpłacając prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, parafię oraz 

nazwę rekolekcji. W razie rezygnacji z uczestnictwa po 31 marca bez 

istotnego powodu, kwota wpłaty zostanie przekazana na cele statutowe.  

Dysponujemy określoną liczbą miejsc w ośrodku, zatem o przyjęciu 

decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń. 

 

Kartę prosimy dostarczyć na adres biura KSM: 
al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa 

Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Wydział Duszpasterski: Referat 

Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego (II piętro) 

e-mail: zarzadksm.czest@gmail.com lub: x.adam.polak@gmail.com 

 

DANE DO PRZELEWU 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej 

al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa 

Konto bankowe: 83 1030 0019 0109 8530 0038 6920 

DANE UCZESTNIKA  
Imię i nazwisko: ..............................................................................................  

Data urodzenia: ................................. PESEL: ................................................  

Ulica: ................................................................................. Nr domu: ............. 

Nr mieszkania: ......... Kod: ......-......... Miejscowość: .....................................  

Tel.: .................................. E-mail: .................................................................  

Parafia...............................................................................................................  

Wspólnota.........................................................................................................  

Wcześniejsze uczestnictwo w rekolekcjach (rodzaj): ..................................... 

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

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

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO (wypełnić właściwe)  

 

Imię i nazwisko księdza/katechety: ................................................................. 

Telefon księdza/katechety: .............................................................................. 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ........................................................ 

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

Telefon do rodziców/opiekunów:.....................................................................  

E-mail: ............................................................................................................. 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu w wysokości 80 zł.  

 

 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpis uczestnika  

lub rodzica/opiekuna,  

jeśli uczestnik jest niepełnoletni)  

 

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA 
Prosimy o wypisanie przebytych chorób, alergenów, na które uczulony jest 

uczestnik, leków i dawek, które uczestnik przyjmuje na stałe bądź też 

innych uwag zdrowotnych uniemożliwiających lub utrudniających aktywny 

udział w zajęciach. ......................................................................................... 

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

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

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

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

mailto:zarzadksm.czest@gmail.com


REGULAMIN REKOLEKCJI 

 
1. Warunkiem uczestniczenia w rekolekcjach jest wniesienie stosownej 

opłaty, dostarczenie karty zgłoszeniowej, a dla osób niepełnoletnich (od 

III kl. Gimnazjum) także pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na 

udział.  

2. Program rekolekcji obejmuje modlitwy, adoracje, Eucharystię, spotkania 

w grupach, wykłady, spotkania integracyjne itp. Uczestnik zobowiązany 

jest do wzięcia udziału we wszystkich punktach programu.  

3. Uczestnik włącza się w budowanie wspólnoty zarówno poprzez wspólną 

modlitwę, jak i wspólna pracę i zabawę.  

4. Uczestnik podporządkowuje się wewnętrznemu regulaminowi ośrodka, na 

terenie którego odbywają się rekolekcje.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku we 

wszystkich pomieszczeniach, z których korzystał.  

6. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z dokonanymi przez siebie 

zniszczeniami.  

7. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania napojów 

alkoholowych, środków odurzających i papierosów. 

8. Uczestnik jest zobowiązany poinformować organizatorów o 

przeciwwskazaniach związanych z dietą oraz o przyjmowanych przez 

siebie lekach.  

9. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy i przedmioty 

wartościowe.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w materiałach 

promocyjnych i organizacyjnych wizerunku Uczestnika utrwalonego 

podczas rekolekcji.  

11. W razie nieprzestrzegania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo od usunięcia uczestnika z rekolekcji na koszt rodziców (opiekunów) 

bez zwrotu poniesionych kosztów. 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

 

Oświadczam, iż znam regulamin rekolekcji i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  
 

 

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

(miejscowość i data) 

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

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

(podpis uczestnika  

oraz rodzica/opiekuna) 

Tą cześć karty wypełniają rodzice /prawni opiekunowie/ 

niepełnoletniego uczestnika:  
 

 

Wyrażam zgodę, by moje dziecko ................................................................. 

wzięło udział w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez 

 Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego 
w dniach 11 -13 kwietnia 2014 roku w domu rekolekcyjnym w Świętej 

Puszczy w Olsztynie k. Częstochowy  

 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpis rodzica/opiekuna)  

 

 

 

Ze względów organizacyjnych kartę należy wydrukować dwustronnie 

lub połączyć zszywaczem. 


