
           ARCHIDIECEZJALNA PRZEMYSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  4-15 LIPCA 

             KARTA PIELGRZYMA    GRUPY  ŚWIĘTEGO JACKA 

  /WYPEŁNIAMY KAŻDE PUSTE POLE         i zostawiamy kartę w zakrystii katedry,  
bądź oddajemy przewodnikowi lub skanujemy i wysyłamy na maila: 

przemyskiejacki@gmail.com  najpóźniej do 18 czerwca/: 

1. NAZWISKO I IMIĘ  
2. TEL. KOMÓRKOWY ! /DO SIEBIE/  
3. TEL. DOMOWY  
4. PARAFIA  
5. ADRES ZAMIESZKANIA  
6. PESEL  
7. E-MAIL  !  
8. LAT /stan na dzień 4 lipca/  
9. Który raz idę na pieszą pielgrzymkę?  
10. Który raz idę w grupie św. Jacka?  
11. Z kim kontaktować się w razie wypadku 

/Podać nr telefonu, nazwisko i imię/ 
 

12. ROZMIAR KOSZULKI / zakreślić/:  S      M      L      XL       XXL      XXXL  

DEKLARACJA UCZESTNIKA: 
Biorąc udział w pieszej pielgrzymce zobowiązuję się do: dźwigania nagłośnienia zgodnie 
z dyżurami /wszyscy mężczyźni i chłopcy, wyjątki za okazaniem ważnego zwolnienia lekarskiego  

z pieczątkami/; wyjazdu na załatwianie noclegów /ilekroć będę wyznaczony/-a/;  
nie zmieniania samowolnie miejsc noclegów czy składu osób grupy noclegowej już 
przydzielonych; religijnego przeżywania pielgrzymki /podczas modlitwy modlę się, nie 
rozmawiam i nie korzystam z żadnych urządzeń, śpiewam/; pomagania innym pątnikom; 
nie używania alkoholu, narkotyków i papierosów; nie jedzenia lodów; nie kąpania się  
w zbiornikach wodnych. Ponadto wyrażam zgodę na robienie sobie i całej grupie zdjęć 
podczas pielgrzymki, a także na wykorzystanie ich w celu promocji pielgrzymki i grupy  
św. Jacka w formie plakatu czy filmu promocyjnego. Oświadczam, że nie mam żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych, by wziąć udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 

PODPIS UCZESTNIKA:     /oznacza 
/oznacza pełną akceptację wszystkich warunków; 
BRAK AKCEPTACJI WYKLUCZA Z PIELGRZYMKI/ 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W PIELGRZYMCE NIELETNIEGO DZIECKA: 
Jako rodzic – prawny opiekun wyżej wymienionego uczestnika niepełnoletniego wyrażam 
zgodę na jego/jej udział w XXXVII Archidiecezjalnej Przemyskiej pieszej pielgrzymce  
na Jasną Górę w dniach 4–15 lipca 2017 r. pod opieką /także w rozumieniu cywilno-
prawnym/ szefa jego grupy noclegowej, wyznaczonego przez przewodnika grupy 
świętego Jacka.  Zaświadczam, że jego/jej udział w pielgrzymce nie ma żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych. W razie pogorszenia zdrowia, wypadku czy zagrożenia 
życia mojego dziecka, wyrażam zgodę na hospitalizację, przewóz do szpitala i na każdy 
zabieg, jaki podejmie personel medyczny w celu ratowania jego/jej zdrowia i życia. 

PODPIS RODZICA UCZESTNIKA:  
Przemyśl,  4 lipca 2017 roku 

 

mailto:przemyskiejacki@gmail.com

