Zgłoszenie na Rekolekcje Domowego Kościoła
Typ rekolekcji:

Miejsce rekolekcji:

Termin rekolekcji:

Imiona i Nazwisko/a zgłaszającego się małżeństwa:

Diecezja:

Rejon:

Parafia w której działa krąg:

Rok ślubu:

Staż w DK w latach:

Liczba dzieci zabieranych na rekolekcje:

Żona:

Mąż:

Email:
Numer telefonu
Umiejętności
którymi mogę
służyć
wspólnocie:
Oaza młodzieżowa:

KWC:

Oaza młodzieżowa:

KWC:

Przynależność:

Przeżyta formacja:
Uczestnictwo w
rekolekcjach dla
małżeństw OR (gdzie,
kiedy)
Uczestnictwo w ORAR
- ach (gdzie, kiedy)
Uczestnictwo w Sesji o
pilotowaniu, ORDR (gdzie, kiedy)
Dzieci:
Imiona i rok urodzenia
dzieci z którymi
przyjedziemy na
rekolekcje
Specjalne potrzeby, ograniczenia, uwagi:

Polski Bon Turystyczny
Deklaruje opłatę za rekolekcję Polskim Bonem Turystycznym w kwocie:……………...zł.
Jednocześnie w przypadku braku możliwości realizacji PBT w ośrodku z przyczyn niezależnych od DK, powyższą kwotę
zobowiązuje się uregulować w gotówce.

Data

Podpis zgłaszającego

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) _______________________________________ oraz
_______________________________________ i jednocześnie jako rodzice lub opiekunowie prawni*
(imię i nazwisko małoletnich):
1. __________________________________

6. __________________________________

2. __________________________________

7. __________________________________

3. __________________________________

8. __________________________________

4. __________________________________

9. __________________________________

5. __________________________________

10. __________________________________

Oświadczamy, że zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą, co następuje:
1. W dniu dzisiejszym jesteśmy zdrowi i nie wykazujemy objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną;
2. W okresie ostatnich 14 dni, nie zamieszkiwaliśmy z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych;
3. W okresie ostatnich 14 dni nie mieliśmy kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o
zakażenie;
4. Jesteśmy wyposażeni w indywidualne środki ochrony wymagane przepisami prawa np. osłony ust i
nosa w ilości niezbędnej do wykorzystania podczas rekolekcji oraz zobowiązuję się do ich
stosowania zgodnie z przepisami prawa;
5. Wyrażamy zgodę na wielokrotne pomiary temperatury ciała przy użyciu bezkontaktowego
termometru;
6. Jako uczestnicy jesteśmy świadomi, że po mimo dołożenia wszelkiej staranności przez nas oraz pary
odpowiedzialnej w trakcie rekolekcji możemy zachorować na COVID-19. Z tytułu ewentualnego
zachorowania nie będziemy wnosić żadnych roszczeń wobec Pary Diecezjalnej Domowego
Kościoła Diecezji warszawsko-praskiej, Diecezji warszawsko-praskiej, Stowarzyszenia „Diakonia
Ruch Światło-Życie”, ośrodka w którym zorganizowano rekolekcje, Pary Odpowiedzialnej za
rekolekcję, Księdza Moderatora rekolecji i innych instytucji oraz osób wspomagających organizację
rekolekcji;
7. Zobowiązujemy się do opuszczenia rekolekcji w czasie nieprzekraczającym 6 godzin w przypadku
wystąpieniu objawów chorobowych takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszności lub też
powzięcia informacji sprzecznej ze złożonym oświadczeniem w pkt. 2 oraz 3 lub o pozytywnym
wyniku testu COVID-19 w/w osób celem podjęcia kwarantanny/izolacji/leczenia.
8. Jesteśmy świadomi, że nie przestrzeganie przepisów prawa w zakresie nakazów nałożonych w
związku z Pandemią COVID-19, a tym samym narażanie innych uczestników rekolekcji może
skutkować wydaleniem nas z rekolekcji.

______________________
Data, podpis

______________________
Data, podpis

Zgłoszenie na rekolekcje polega na przesłaniu wypełnionej karty (formularza), a następnie złożenia podpisanej karty w dniu przyjazdu
na rekolekcję na ręce pary odpowiedzialnej.
Wypełniona przez Was karta (formularz) zostanie przesłana do Waszej pary rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza
naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej pary diecezjalnej. Po potwierdzeniu pary rejonowej/diecezjalnej otrzymacie mail od
prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zadatek.
Przyjęcie na rekolekcje następuje po potwierdzeniu przez parę prowadząca zapisy.
Kontaktując się w sprawie rekolekcji zawsze podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.
Jak wypełniać kartę:
•
•
•
•
•
•
•

Wypełnienie wszystkich pól jest konieczne.
Kartę należy wypełnić na komputerze i wysłać pocztą elektroniczną na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com
Kartę wypełnioną ręcznie należy zeskanować i wysłać elektronicznie skan pierwszej strony.
Ważne i poszukiwane umiejętności to np. wiedza liturgiczna (ministranci, lektorzy, etc.), granie na instrumentach, śpiew, organizacja
zabaw (wodzirej), przewodnik, historyk sztuki, grafik, malarz, fotograf, lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka – czyli cokolwiek, o
czym wiedza może ułatwić życie wspólnocie.
Przynależność do oazy poza DK opisujemy jako przebytą formację podstawową w całości (wpisujemy TAK) lub częściowo
(wpisujemy np. liczbę przebytych stopni rekolekcji). Jeśli nie to wpisujemy N, Nie lub –.
W KWC (Krucjata Wyzwolenia Człowieka) można być członkiem (wpisujemy T lub Tak), kandydatem (kandydat) albo wpisać Nie lub
–.
W uwagach należy wpisać wszelkie szczególne potrzeby w szczególności dotyczące dzieci, diety, niesprawności ruchowej, które
pozwolą przygotować odpowiednią opiekę i przydzielić właściwy pokój na przykład:
o dziecko potrzebuje osobistej niani z powodu dysfunkcji (ADHD);
o kobieta w ciąży;
o pokój na parterze;
o potrzebny dostęp do lodówki (alergia dziecka)
o niepełnosprawność utrudnia chodzenie po schodach – prosimy o pokój na parterze.

Wasze dane osobowe:

•

•
•
•
•
•
•
•

Informacje o Was, które wpisujecie w kartę służą wyłącznie temu, żeby:
o ułatwić kontakt z Wami (również w sytuacjach nagłych); dlatego prosimy o dwa numery telefonu i dwa adresy mailowe;
o znaleźć jak najlepsze pokoje dla Waszej rodziny;
o przydzielić Was do właściwej grupy i prosić Was o zaangażowania, które Wam nie sprawią dużego kłopotu.
Wpisanie danych na kartę oznacza, że wyrażacie również zgodę na ich przekazanie administracji ośrodka, jeśli przepisy według
których działa ośrodek tego wymagają i wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań prawa (przy czym ośrodek może
żądać od Was dodatkowych danych przy rejestracji, np. adres, PESEL, etc.)
Karta po przesłaniu na adres rekolekcjewarszawapraga@gmail.com zostanie przekazana do Waszej pary rejonowej /
diecezjalnej.
Karty są przeznaczone dla pary prowadzącej, która może – wyłącznie w celu jak najlepszego przeprowadzenia rekolekcji, część
informacji konsultować z Waszą parą animatorską, rejonową lub diecezjalną, czy księdzem moderatorem.
Wasze dane kontaktowe nie będę przekazywane nikomu bez Waszej zgody, za to wpisanie danych na kartę traktujemy jako zgodę na
użycie przekazanych informacji do jak najlepszego przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji.
Jeśli nie pojedziecie na rekolekcje Wasza karta zostanie zniszczona.
Prosimy o nie wpisywanie danych, o które nie prosimy (np. adres zamieszkania nie jest potrzebny).
Para prowadząca to osoby prywatne, które w ramach swojego wolnego czasu pomagają w organizacji Waszych rekolekcji, żebyście
nie musieli robić tego sami, ale jak się do nich zwrócicie, to mogą usunąć lub zmienić Wasz email i numer telefonu w swoich
notatkach.

Informacje dodatkowe:
• Rekolekcje nie są wczasami.
Rekolekcje to czas modlitwy, wzajemnej pomocy i wspólnego wypoczynku aby wzrastać w miłości do Boga i do ludzi.
• Udział we wszystkich punktach programu rekolekcji jest obowiązkowy.
• Nie spóźniamy się na ustalone punkty programu.
• Zabieramy ze sobą Pismo Święte oraz strój odpowiedni do Kościoła.
• W trakcie rekolekcji ograniczamy do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, komputerów osobistych, itp.
• 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.
• Wymagania specjalne (np. diety żywieniowe) zgłaszamy odpowiedzialnym i uzgadniamy przed wyjazdem na rekolekcje.
• 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.
• Podczas rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu.

