
Zgoda Rodziców/ Opiekunów na udział dziecka w „Oazie Modlitwy Dzieci Bożych”   
w domu rekolekcyjnym „Betania” w Pionkach/ k. Radomia w dn. 15-18 lutego 2020 r. 

 

Ja, …………………………..…………………………..………………………… 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) 

 

…………….…….…..….…………………………………………… 

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

                      (adres i telefon) 

wyrażam zgodę na udział syna/ córki ……...………………………………………………..……………………………..……. 
                                                                          (imię, nazwisko i wiek dziecka) 

 

…………………………………………………                                              …………………….….………….……………… 
                              (nr PESEL)                                                                                                                         (telefon kontaktowy) 
 
w „Oazie Modlitwy Dzieci Bożych”, która odbędzie się w dn. 15-18 lutego 2020 roku w domu rekolekcyjnym „Betania” 
funkcjonującym przy parafii pw. św. Barbary w Pionkach.  

Oaza Modlitwy ma pomóc w pogłębianiu osobistej relacji z Jezusem Chrystusem oraz w odkrywaniu wartości 
budowania relacji między sobą, we wspólnocie Kościoła. Ponadto jest okazją do zapoznania się charyzmatem Ruchu Światło 
- Życie i formami jego działalności w diecezji radomskiej. Rekolekcje poprowadzi  ks. Wojciech Pawłowski wraz z Diakonią 
Wychowawczą.  

W programie dnia przewidziana jest codzienna Eucharystia, wspólne modlitwy, spotkania tematyczne i integracja, 
a także wspólne posiłki. Koszt pobytu: 60 zł. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją 
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub  życia mojego dziecka przez opiekunów grupy w czasie 
trwania rekolekcji. Nie znam przeciwskazań zdrowotnych dotyczących udziału mojego dziecka w wyżej zaproponowanym 
spotkaniu, którego program poznałam/ poznałem. Wyrażam także zgodę na udzielanie im informacji o stanie zdrowia dziecka 
przez lekarza, jeśli zajdzie taka konieczność podczas wyjazdu. 

Ponadto zgadzam się, aby opiekę nad moim dzieckiem sprawowali wychowawcy wyznaczeni przez Diecezjalną 
Diakonię Ruchu. Zobowiązuję się również pokryć koszty naprawy ewentualnych zniszczeń dokonanych przez moje dziecko 
podczas trwania rekolekcji. 

Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w potrzebne rzeczy /Pismo Święte, notatnik i długopis, legitymację, 
śpiwór, rzeczy osobiste, ubrania, przybory toaletowe i ręcznik, obuwie do chodzenia wewnątrz budynku/. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie przez Ruch Światło - Życie Diecezji Radomskiej, z siedzibą 
w Radomiu, ul. Malczewskiego 1,  danych osobowych (w tym fotografii) mojego dziecka, w celu  i zakresie niezbędnym  
do realizacji założeń formacyjnych Ruchu Światło - Życie. 

Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w dotarciu do Pionek 15 II na godzinę 15.00 i odbioru  
18 II o godzinie 12.00  

Inne istotne informacje, które chcę przekazać organizatorowi Oazy, zwłaszcza dotyczące zdrowia dziecka : 

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

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

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

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

 

……………..……………..………….….                                                ……………..……………….………………………… 
                  (miejscowość i data)                                                                                                             (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 


