
 
 

 

25-27 marca 2022 

 Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, 

ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin 
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego dziecka na Rekolekcje Misyjne Ognisk Misyjnych 

Diecezji Pelplińskiej organizowanych przez Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej przy pomocy 

Kleryckiego Koła Misyjnego w Pelplinie. 

 

IMIĘ: 
 

NAZWISKO: 
 

PESEL: 
           

ADRES: 
 

TEL. KONT. RODZICA: 
 

LEKI/CHOROBY 
 

WIEK: 
 

KOŁO MISYJNE przy: 
 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Rekolekcjach Misyjnych Ognisk Misyjnych 

Diecezji Pelplińskiej organizowanych przez Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej pod opieką ks. dyr. 

Jerzego Zgody i kleryków WSD w Pelplinie, które odbędą się w Pelplinie w dniach 25- 27 marca 2022 

roku. Zobowiązuję się do dostarczenia i odbioru dzieci w wyznaczonych poniżej godzinach. W razie 

zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i 

operacje. W celu zaangażowania dziecka w zabawę wyrażam zgodę na ograniczenie mu dostępu do 

telefonu komórkowego. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych w celu 

zorganizowania i przeprowadzenia Rekolekcji Misyjnych Ognisk Misyjnych Diecezji Pelplińskiej w 

Pelplinie przez Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej oraz Kleryckie Koło Misyjne przy WSD w Pelplinie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak 

również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 
……………..……………. 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Przyjazd w piątek 25 marca w godzinach od 16:30 do 18:00. Zakończenie w niedzielę 27 marca ok. 

godz. 13:00. Nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci przed i po wyznaczonych godzinach trwania rekolekcji. 

Dzieci nieposiadające pisemnej zgody rodzica/opiekuna nie będą przyjmowane na rekolekcje. Opłata, którą 

uiszczamy w recepcji w dniu przyjazdu wynosi 65 zł. Prosimy zabrać ze sobą śpiwór, karimatę lub materac, 

ciepły sweter, kapcie, ręcznik  oraz obuwie na halę sportową. 

 

Więcej informacji: kl. Adam Buchholz (tel.: 513-980-190, e-mail: kkm.pelplin@gmail.com) 
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