
           KARTA UCZESTNICTWA   W REKOLEKCJACH

ORAR II   17 – 21.07.2023 r. 

 POPOWO Kościelne  k/Serocka  - Ośrodek Caritas diecezji płockiej

NAZWISKO I IMIONA MAŁŻONKÓW

WIEK ŻONY  WIEK MĘŻA  

DATA ŚLUBU KOŚCIELNEGO       

ADRES

TELEFON  E-MAIL

DIECEZJA/ REJON PARAFIA

PRZYNALEŻNOŚĆ DO DOMOWEGO 
KOŚCIOŁA – OD KIEDY?

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO KWC
ŻONA – KANDYDAT/CZŁONEK      
 MĄŻ - KANDYDAT/CZŁONEK 

PRZEŻYTE REKOLEKCJE DOMOWEGO KOŚCIOŁA
OR I stopnia –  
OR II stopnia – 
OR III stopnia – 
ORAR I stopnia – 
ORAR II stopnia – 
Inne rekolekcje (jakie?) –  

DOTYCHCZAS PEŁNIONE POSŁUGI 
W DK   W OSTATNICH 5 LATACH 

SPECJALNE    POTRZEBY I   
OGRANICZENIA   UWAGI 

IMIONA I WIEK DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REKOLEKCJACH

PODPIS UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI                          PODPIS  PARY DIECEZJALNEJ 
                                                                                        ( DLA UCZESTNIKÓW Z INNEJ DIECEZJI)

Koszt  rekolekcji 

Dorośli– 700  zł 

Dzieci 3- 12 lat –  600  zł 

Dzieci do 3 lat- gratis 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres     e-mail    rekolekcje.dk.plock@wp.pl

Informacje o rekolekcjach : Ada i Krzysztof Falkowscy  tel. 501 501 743

mailto:rekolekcje.dk.plock@wp.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję 
Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
diakonię rekolekcyjną Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej danych osobowych:

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

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

(imię i nazwisko, gdy zainteresowany jest pełnoletni – proszę o wypisanie wszystkich osób 
pełnoletnich wypisanych w Karcie zgłoszeniowej na rekolekcje)

oraz danych osobowych:

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

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

(imię i nazwisko, gdy zainteresowany nie jest on pełnoletni – proszę o wypisanie wszystkich osób
nie pełnoletnich wypisanych w Karcie zgłoszeniowej  na rekolekcje)

którego jestem przedstawicielem ustawowym w celu uczestnictwa / ujęcia na liście uczestników 
rekolekcji, których niniejsza karta zgłoszeniowa dotyczy. Powyższa zgoda została wyrażona 
dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.

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

(miejsce, data i podpis zainteresowanego albo jego przedstawiciela ustawowego) 



Zasady zgłoszeń na rekolekcje Domowego Kościoła  Diecezji Płockiej

1. Po przesłaniu zgłoszenia wysyłana będzie wiadomość na podany w formularzu adres poczty 
elektronicznej. Będzie ona zawierała informacje na temat dostępności miejsc oraz nr konta 
bankowego, tytuł przelewu i termin wpłaty.                                                                                         
2. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie powoduje przesunięcie zgłoszenia na ostatnie 
miejsce na liście rezerwowej.
3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje wpłacona zaliczka nie jest zwracana.
4. Po wpłynięciu zaliczki na wskazane konto oraz akceptacji pary rejonowej/ diecezjalnej 
zgłoszenie wpisywane jest na listę uczestników rekolekcji. Wysłana zostanie wtedy informacja na 
podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzająca wpisanie na listę uczestników 
rekolekcji. Otrzymanie tej informacji jest jedynym potwierdzeniem zapisania się na rekolekcje, 
sama wpłata zaliczki nie powoduje automatycznego wpisania na listę uczestników rekolekcji.         
5. Dopłata pozostałej kwoty za rekolekcje powinna być wpłacona gotówką w czasie rekolekcji u 
pary prowadzącej rekolekcje.
6. W rekolekcjach wraz z rodzicami mogą uczestniczyć dzieci do 12-go roku życia. W formularzu 
zgłoszeniowym  należy wpisać wszystkie dzieci uczestniczące w rekolekcjach wraz z datami 
urodzenia. W kwestii opłat za dzieci po uwagę będzie brany wiek rocznikowy na dzień rozpoczęcia 
rekolekcji (czyli np. w roku 2023 za dwulatka uważamy osobę urodzoną w roku 2021, niezależnie 
od miesiąca urodzenia).
7. Dzieci w wieku do 2 lat z zasady pozostają pod opieką rodziców.                                                  
8. Wypełnienie  karty zgłoszeniowej : wypełnienie wszystkich pól jest konieczne. Kartę należy 
wypełnić na komputerze i wysłać pocztą elektroniczną do prowadzących. Kartę wypełnioną ręcznie
należy zeskanować i wysłać elektronicznie skan pierwszej i drugiej  strony.                                        
9. Dane wpisane do kart są wykorzystywane wyłącznie do utrzymania kontaktu z uczestnikami oraz
do podziału uczestników na grupy.                                                                                                     
10. W uwagach należy wpisać wszelkie szczególne potrzeby w szczególności dotyczące dzieci, 
diety, niesprawności ruchowej, które pozwolą przygotować odpowiednią o piekę i przydzielić 
właściwy pokój na przykład: dziecko potrzebuje osobistej niani z powodu dysfunkcji (ADHD); 
kobieta w ciąży; pokój na parterze; potrzebny dostęp do lodówki(alergia dziecka 
niepełnosprawność  utrudnia chodzenie po schodach – prosimy o pokój na parterze.                          
11. Rekolekcje nie są wczasami. Rekolekcje to czas modlitwy, wzajemnej pomocy i wspólnego 
wypoczynku aby wzrastać w miłości do Boga i do ludzi.                                                               
12. Udział we wszystkich punktach programu rekolekcji jest obowiązkowy .                                   
13. Nie spóźniamy się na ustalone punkty programu.                                                                        
14. Zabieramy ze sobą Pismo Święte oraz strój odpowiedni do Kościoła.                                     
15.W trakcie rekolekcji ograniczamy do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, 
komputerów osobistych, itp.                                                                                                                   
16.Dbamy o racjonalne dzielenie się potrawami podczas posiłków, nie marnujemy żywności. 
Ewentualne problemy związane z wyżywieniem lub zakwaterowaniem zgłaszamy w pierwszej 
kolejności do pary odpowiedzialnej.                                                                                      
17.Wymagania specjalne (np. diety żywieniowe) zgłaszamy odpowiedzialnym i uzgadniamy przed 
wyjazdem na rekolekcje.                                                                                                       
18.Obowiązuje przestrzeganie reguł ustanowionych przez gospodarzy ośrodka rekolekcyjnego, a 
także zasada naprawienia wszystkich szkód spowodowanych w mieniu ośrodka oraz 
współuczestników, również tych wyrządzonych przez nasze dzieci.                                                     


