
31 PIESZA PIELGRZYMKA  
DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ  

GRUPA KONIN 
 
   ................                      .............................. 
           numer                                   który raz na pielgrzymce 

 

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 

                          zł 

     nazwisko                                                                                                                                 wpłata 
 

                          

     imię                                                                                                                                          wiek 
 

                           

     parafia 

 

         

 telefon kontaktowy 
 

 

MŁODZIEŻ DO 16 ROKU ŻYCIA 
 

Na czas trwania Pieszej Pielgrzymki opiekę nad 
swoim dzieckiem powierzam Panu(i) 

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

Równocześnie wyrażam zgodę na ewentualne 
badania diagnostyczne, leczenie oraz zabieg 

operacyjny mojego dziecka. 

....................................... 
podpis rodziców 

....................................... 
podpis opiekuna 

UCZNIOWIE DO 18 ROKU ŻYCIA  
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka               
w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej            

w Grupie Konin. 
Za tę decyzję biorę pełną odpowiedzialność. 
W tym czasie jestem pod numerem telefonu: 

....................................... 
Równocześnie wyrażam zgodę na ewentualne 
badania diagnostyczne, leczenie oraz zabieg 

operacyjny mojego dziecka. 

....................................... 
podpis rodziców 

 

 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zapoznanie się z treścią regulaminu, podpisanie 

i zgłoszenie się z formularzem w miejscu zapisu przed rozpoczęciem pielgrzymki.  
Regulamin znajduje się na odwrocie. 

się na odwrocie. 
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REGULAMIN PIELGRZYMKI 
 

Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te Rekolekcje w Drodze 
zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie zostało napisane. 

Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno-pokutnym. 
 

   1. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: 
      – akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter; 
      – pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga; 
      – będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki; 
      – dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady; 
  2. Osoby nieletnie: 
      - mogą brać udział tylko wyłącznie pod opieką dorosłej osoby, która zapisuje się razem z nią. 
  3. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat, jaki tworzą wokół siebie poprzez 
      życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych 
      i starszych.   
4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani i w przypadku  
       pielgrzymki    sztafetowej w dniu w którym się zapisali 
      Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza kierownika. 
      Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki. 
  7. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: 
      – odpowiedni, skromny strój, zakaz noszenia ekstrawaganckich ubiorów, oraz 
         obowiązkowo nakrycie głowy; 
     – bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu, złamanie regulaminu 
         skutkuje usunięciem    ze szlaku pielgrzymkowego 
  8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania: 
      – przepisów o ruchu drogowym, 
      – zarządzeń władz terytorialnych, państwowych i sanitarnych w związku z pandemią; 
      – wskazań służb pielgrzymkowych. 
  9. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość 
      – śmieci składają do przygotowanych worków. 
10. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze 

podstawowym. Środki bezpieczeństwo tzn. płyny do dezynfekcji zapewniają organizatorzy. 
Z racji na zły stan zdrowia, pątnik – po konsultacji ze służbą medyczną – ma prawo skorzystania z przewozów 
samochodem służby medycznej. 

      W skrajnych przypadkach, z powodu złego stanu zdrowia, pątnik – decyzją kierownika 
      pielgrzymki – może opuścić szlak pielgrzymi, powracając do miejsca zamieszkania. 
11.. Wobec postanowień sanepidu i władz państwowych zostałem w momencie zapisywania się na pielgrzymkę sztafetową 
poinformowany o zasadach przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie pandemii. Oświadczam, że w sytuacji zagrażającej 
zdrowiu i życiu mojemu lub innych pielgrzymów w trybie natychmiastowym poinformuje o objawach choroby/ wirusa, 
kierownictwo pielgrzymki i opuszczę kolumnę pielgrzymkową w celu kwarantanny. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
higieny tzn. częstego mycia rąk, odkażania płynem dłoni prze wejściu i wyjściu na miejsce postoju, noszenia maseczki lub 
zachowywanie dystansu społecznego podczas całego dnia. W sytuacji zauważenia u siebie niepokojących objawów przed 
wyjściem na pielgrzymkę poinformuje kierownictwo o stanie zdrowia. Deklaruje w duchu odpowiedzialności, że jeżeli 
zauważę podczas drogi niepokojącego objawy lub zachowanie brata lub siostry będącej na szlaku w trybie natychmiastowym 
poinformuje kierownictwo i służbę medyczną pielgrzymki.  Akceptuje i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, a także 
wyciągnięcie wszelkich konsekwencji  w przypadku  niedotrzymania regulaminu tegorocznej pielgrzymki.  

12. Jestem zaszczepiony pełną dawką TAK/NIE  
13. W Przypadku nie wywiązania się z regulaminu a także nie zastosowywania się do zasad reżimu sanitarnego organizatorzy 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilno –prawnej 30 Pieszej Pielgrzymki Konińskiej na Jasną Górę. 
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami 
      i duchem pielgrzymki przewiduje się: 
      – upomnienie  
      – usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników 
        oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie. 
14. Zgadzam się podczas całej pielgrzymki na udostępnianie moich danych osobowych. 
 
 

Oświadczam, że znam regulamin pielgrzymki i zobowiązuję się go przestrzegać!!! 
 

 
podpis pielgrzyma 
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