KARTA UCZESTNIKA REKOLEKCJI
INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU

Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
Pesel dziecka

Adres zamieszkania dziecka
Imiona i nazwiska rodziców
Adres rodziców w czasie pobytu
dziecka na rekolekcjach
Telefon (domowy / komórkowy /
praca)
Adres e-mail
Nazwa i adres szkoły do której
dziecko uczęszcza
INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np. na co dziecko jest uczulone/jakich produktów nie może spożywać, jak znosi jazdę
samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, czy
miewa częste bóle głowy/brzucha, krwawienia z nosa, trudności w zasypianiu itp.)
…………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………………………….............…
INFORMACJE O USPOSOBIENIU I ZACHOWANIU DZIECKA

(ważne z punktu widzenia rodzica)

…………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………………………….............…
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …........................................................ w
rekolekcjach dla dziewcząt organizowanych przy sanktuarium Zawierzenia na Piaskach w terminie
……………………………. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne,
zabiegi diagnostyczne, operacje.
..................................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(podpisy rodziców)

INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku:
Rekolekcje dla dziewcząt prowadzone przez Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. Delegowana do tego
zadania została S.M. Anna Kokoszka
2. Adres placówki:
Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach
ul. Smukalska 113
85-565 Bydgoszcz
Odpowiedzialna: s. M. Anna tel. 533 329 811
3. Czas trwania:
Data :…………………………………….
Rozpoczęcie o godz. 13.00 obiadem, rozlokowanie w pokojach od godz. 12.00
zakończenie o godz. 14.00
Za przywóz i odbiór dzieci z ośrodka odpowiadają rodzice.
4. Co należy zapakować dziecku:


ręcznik i przybory toaletowe (mydło/płyn pod prysznic, szampon, grzebień lub szczotkę do
włosów, pastę i szczoteczkę do zębów),



obuwie, w tym tenisówki (zamiast kapci) i klapki pod prysznic



ubrania na pogodę i niepogodę, w tym spódniczkę/sukienkę (zakładaną na czas uczestnictwa
w Mszy Św.), piżamę, bieliznę osobistą, nakrycie głowy. Ciepłe ubrania, buty na zmianę,
czapka, szalik, rękawiczki.



dziewczynki z pierwszego turnusu rekolekcyjnego – strój na Bal przebierańców.



dziewczynki z drugiego Turnusu rekolekcyjnego sukienki na Bal.



ewentualnie jakieś zabawki (np. przytulankę, gry planszowe, książkę do czytania),

5. Kontakt telefoniczny z dziećmi – wskazane, by kontaktować się z dziećmi podczas ciszy
poobiedniej, a nie w godzinach wieczornych (by zminimalizować problemy dzieci z zasypianiem z
powodu tęsknoty za domem/rodzicami). Można też kontaktować się bezpośrednio z S. Anną.
Telefony na noc będę zabierane, aby dzieci mogły spokojnie spędzić noc.
6. Koszt rekolekcji – podany przy zgłoszeniu dziecka.

