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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU (wypełnia organizator wypoczynku) 
1. Forma wypoczynku1) 
 

                kolonia 
zimowisko 
obóz 
biwak 
półkolonia 
inna forma wypoczynku …………………………………………………………………...……,….. 
                                                                   (proszę podać formę) 

2. Termin wypoczynku  ……………………………………………………………………………...……..….. 
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: ………………………………………………….. 
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2)   ....................................................................................... 
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą …………………..……………..... 
 
……………………………………                                                 …………………………………………… 
           (miejscowość, data)                                                                                (podpis organizatora wypoczynku) 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (wypełnia rodzic) 
1. Imię (imiona) i nazwisko 
……………………………………………………………………………………………..………..……….……... 
2. Imiona i nazwiska rodziców .…………………………………………………………………..…….………. 
………………………………………………………………………………………………………...……….…… 
3. Rok urodzenia ………………………………………………………………..………………….……….……. 
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….………..………… 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3) ………………..……………………………………………………… 
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w 
czasie trwania wypoczynku …………………………………………………………………… 
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co 
uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 
ortodontyczny lub okulary) ……………………………………………………… 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawieniem książeczki zdrowia z 
aktualnym wpisem szczepień): 
tężec ……………………………………………………………………………………………………………….. 
błonica …………………………………………………………………………………………………………….. 
dur …………………………………………………………………………………………………….…….……… 
inne ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………..…………………………………………………………………..……………………………….. 

 
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 
 
……………….......................                            …....................................................................................... 
                 (data)                                                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 
Postanawia się1): 

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu na 

................................................................................................................................................................... 
 
.........................................                              ……………………............................................................... 
                 (data)                                                                                    (podpis organizatora wypoczynku) 

 
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 
Uczestnik przebywał ................................................................................................................................. 
                                                                           (adres miejsca wypoczynku) 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) .................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) .................................. 
 
.........................................                                     .................................................................................... 
                     (data)                                                                                                       (podpis kierownika wypoczynku) 

 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W 
JEGO TRAKCIE ……………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
....................................................               ………..................................................................................... 
            (miejscowość, data)                                                                                     (podpis kierownika wypoczynku) 

 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ……………………………………………………………………………... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
....................................................                           .................................................................................... 
              (miejscowość, data)                                              (podpis wychowawcy wypoczynku) 
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”;                     2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 
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Karta uczestnictwa w Oazie Rekolekcyjnej 
Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika: ……………………….……………………………………………………………………………………….. 

Parafia pw: ……………………………………………………………………………………………………… w ……………………………. 

Dotychczas przebyte oazy: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wpłacono zadatek w kwocie: …………………………… zł. 
 
SKIEROWANIE KSIĘDZA Z PARAFII: W/w został/a pouczony/a o wymogach stawianych uczestnikom 
oazy. Za moją zgodą i wiedzą zgłasza się na wakacyjne rekolekcje 
                                                                                                                        .……………………………………………….... 
                                                                                                              (data i podpis księdza) 

INFORMACJE O OAZIE, O ZASADACH PANUJĄCYCH NA REKOLEKCJACH WAKACYJNYCH I 
WYMAGANIACH STAWIANYCH UCZESTNIKOM 
1. Oaza wakacyjna Ruchu Światło-Życie to piętnastodniowe rekolekcje zorganizowane w sposób, 
który pozwala odnaleźć czas zarówno na modlitwę i spotkania formacyjne, jak i na wspólną rozrywkę, 
sport oraz zabawę. Oaza stanowi formę rekolekcji przeżyciowych zmierzających do uformowania, 
poprzez wzajemną służbę, zabawę, proste warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiarę, 
dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia religijnego 
ze szczególnym uwzględnieniem formacji biblijno-liturgicznej i posługi apostolskiej w ramach 
wspólnoty parafialnej. Twórcą Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. 
2. Podstawą funkcjonowania oazy jest „agape” czyli bezinteresowna miłość, wyrażająca się w 
postawie służby. Wszystkie osoby w niej posługujące (diakonia wychowawcza oazy) działają na 
zasadzie wolontariatu – nie są opłacani, a ich zakwaterowanie i wyżywienie finansują uczestnicy. 
Również uczestnicy, w miarę możliwości, podejmują różnorakie posługi, biorąc udział w 
wyznaczanych im w czasie oazy dyżurach. 
3. Charyzmatem Ruchu Światło-Życie jest promowanie czystości i skromności w duchu Nowej Kultury, 
co wyraża się m.in. w wyglądzie zewnętrznym, a więc używanym stroju. W związku z tym 
przypominamy i prosimy, aby tak rodzice, jak i uczestnicy zwrócili na to szczególną uwagę, zabierając 
ze sobą na oazę: dziewczęta – spódnice i sukienki (za kolana) oraz bluzki zakrywające ramiona  
i brzuch, zaś chłopcy – długie spodnie, koszulki z rękawkami. Należy także zabrać odpowiedni strój na 
Eucharystię odbywające się w niedzielę i uroczystości, aby zaznaczyć różnicę między dniem 
powszednim a świątecznym. 
4. Przyjazd na Oazę ma miejsce w pierwszym dniu rozpoczynającego się turnusu w godzinach 15:00-
17:00, odjazd w ostatnim dniu, do godziny 10:00. 
5. Ze względu na specyfikę programu rekolekcji, polegającego na ciągłości zajęć w każdym dniu oazy, 
zasadniczo nie przewiduje się odwiedzin. Dotyczy to zarówno rodziców, kolegów i koleżanek oraz 
znajomych z poprzednich oaz. Jeśli byłoby to konieczne to tylko z poważnych względów, w niedzielę i 
w wyznaczonych przez moderatora godzinach. 

 
6. Na oazę należy zabrać ze sobą: 

• Pismo Święte, różaniec, książeczkę do nabożeństwa i śpiewnik; 
• Notatnik i długopis; 
• Śpiwór lub koc, prześcieradło i poduszkę; 
• Przybory toaletowe, szczoteczkę do zębów, pastę, żel lub mydło, ręcznik; 
• Odpowiednie ubranie (z uwzględnieniem chłodu i deszczu), buty sportowe do gier 

sportowych i wędrówek, nakrycie głowy; 
• Osobiste leki; 
• Albę lub komżę; 
• Trochę żywności: makaron, dżem lub masło czekoladowe, konserwę, płatki śniadaniowe, 

herbatę lub cukier; 
• Można zabrać instrumenty muzyczne takie jak: gitara, skrzypce, flet, itp. 

7. Przedmiotami niepożądanymi na Oazie są tablety, laptopy, odtwarzacze mp3, a także telefony, 
których używanie na rekolekcjach może zostać ograniczone. 
8. Uczestnicy oazy, którzy mają problemy zdrowotne, nie dyskwalifikujące ich jednak do udziału w 
turnusie, ale utrudniające im podporządkowanie się ogólnym zasadom pobytu (np. w kwestii diety, 
przyjmowanych leków) są zobowiązani poinformować o tym przy zgłaszaniu swego udziału w oazie. 
Rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie w dodatkowej karcie. 
9. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie na oazie telefonu, 
pieniędzy lub innych cennych przedmiotów. Uczestnicy mają zadbać o ich właściwe przechowywanie. 
10. W czasie trwanie rekolekcji nie wolno ich uczestnikom opuszczać bez zezwolenia lub opieki terenu 
ośrodka, oddalać się bez zezwolenia, używać telefonu w czasie zajęć, posiadać i używać alkoholu, 
papierosów, narkotyków oraz naruszać ciszy nocnej. 
11. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad osobistej kultury i wychowania, zasad BHP i 
szczegółowych regulaminów obowiązujących w obiektach, gdzie przebywają, a w razie  wyrządzonych 
przez siebie zniszczeń, są zobowiązani do pokrycia kosztów ewentualnych napraw. 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA: Jestem świadomy, że Oaza jest formą wakacyjnych rekolekcji, stąd 
zobowiązuję się do zachowania powyższych wymogów stawianych przez Ruch Światło-Życie 
uczestnikom 
                                                                                                                 …………………………………………………………. 
                                                                                                                             (data i podpis uczestnika rekolekcji) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (nie dotyczy osób pełnoletnich): Wyrażam zgodę na uczestnictwo 
mojego syna/mojej córki w Oazie Rekolekcyjnej pod opieką wyznaczonych wychowawców i akceptuję 
powyższy regulamin. Oświadczam, że podałem/am wszelkie informacje o dziecku, które mogą pomóc 
w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas pobytu na rekolekcjach. W razie zaistnienia 
konieczności wyrażam zgodę na hospitalizację i wszelkie zabiegi medyczne. Zobowiązuję się także 
w przypadku poważnych problemów zdrowotnych lub wychowawczych do odbioru dziecka  
z ośrodka rekolekcyjnego 
 

                                                                                                                ..……………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                               (data i podpis rodzica bądź opiekuna prawnego) 
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Regulamin i Polityka prywatności 
 

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych uczestnika rekolekcji jest Ruch Światło-Życie Diecezji 
Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie 17-312, ul. Kościelna 10, tel. 609 024 206, email 
xjarek@gmail.com.  
2. Dane osobowe uczestnika rekolekcji przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w 
rekolekcjach oazowych w wybranym przez uczestnika terminie organizowanych przez Diakonię 
Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele 
Katolickim oraz 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).  
3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom i prowadzącym 
rekolekcje, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, 
podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe, ewentualnemu ubezpieczycielowi oraz dostawcom 
usług transportowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być 
podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia rekolekcji, natomiast w 
przypadku wpłaty opłat za rekolekcje za pośrednictwem podmiotu płatniczego przez okres 
przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w 
którym realizowane były rekolekcje.  
6. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik posiadają prawo 
dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
7. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik mają prawo 
wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  
8. Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletniego 
uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji umowy, jak 
również niezbędne do zapewnienia opieki ich uczestnikom oraz w celach korespondencyjnych i 
archiwizacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu i 
uczestnictwa w organizowanych przez nas rekolekcjach i szkoleniach.  
9. Dane w celu zapisu uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………..  
                                                                                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

wg powyższej polityki prywatności:  

                                                                                            
                                                                                             ………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                          (data i czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego) 

Przetwarzanie wizerunku 
 

Zgoda na nieograniczone czasowo przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie 
wizerunku uczestnika rekolekcji w formie fotografii cyfrowej oraz filmów, przez osoby wymienione w 
pkt. 3. Regulaminu i Polityki prywatności (dostępnych na stronie: 
https://oazadrohiczynska.com/regulamin-i-polityka-prywatnosci/), w tym w szczególności na potrzeby 
działalności za pośrednictwem strony internetowej https://oazadrohiczynska.com/ oraz portalu 
społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/oaza.drohiczyn/ .  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka …………...……………………………,  
                                                                                                                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 
które jest uczestnikiem oazy: 

  
                                                                                                   …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                              (data i czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oświadczenie o przyjmowanych przez dziecko lekach 

 
Imię i nazwisko rodzica:___________________________________________________________ 
 
Adres zamieszkania:______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:_________________________________________________________________ 
 
 
 
Zwracam się z prośbą o podawanie mojemu dziecku …………………………………………………... 
  
następujących leków w dawkach:.............................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………...…………. 
  
…………………………………………………………………………………………………………… 

    
                                                                                    ………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                          (data i czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego) 


