
Weekendowy wyjazd dla bierzmowanych 

Wyjazd ma charakter rekolekcyjny. Odbywać się on będzie w Ośrodku 

rekolekcyjnym Tyberiada w Nadolu w dniach od 24.05 (zbiórka pod 

plebanią godz. 18.00) do 26.05 (ok. godz. 15.00). Całkowity koszt 

uczestnictwa w wyjeździe wynosi 100 zł/osoby (jeżeli ktoś nie jest w stanie 

to można dać mniej). Należy ze sobą zabrać: śpiwór (lub poszewki), Pismo 

Święte, wygodne obuwie, buty na salę, ciepłe ubranie, długopis i jakiś 

zeszyt/ kartki do notowania, dobry humor. 

 

Ks. Krzysztof - tel. kontaktowy: 504 800 589. 

 

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

 

Zgoda na wyjazd 

Wyrażam zgodę na wyjazd do Nadola i udział mojego syna/mojej córki  

……………………......... w weekendowych rekolekcjach w dniach 

24-26 maja 2019 r. Zobowiązuję się w przypadku poważnych problemów 

zdrowotnych lub wychowawczych do odbioru dziecka z ośrodka 

rekolekcyjnego. Niniejszym oświadczam, iż w razie zagrożenia życia 

dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 

operacje.  

……………………………………….  

(Podpis rodzica / opiekuna prawnego)    

 

Dodatkowe informacje:  

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………….... 

Przyjmowane obecnie leki: ………………………………………………..... 

PESEL dziecka:  ……………………………………………………………. 
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