pieczêæ parafii

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Totus Tuus

formularz zg³oszeniowy
wype³niaæ drukowanymi literami,
pola zaznaczone na szaro
wype³niaj¹ organizatorzy

funkcja

oznaczenie baga¿u

grupa

wp³ata

imiê

wiek

adres (ulica, numer domu, numer mieszkania)

miejscowoœæ

parafia

PESEL

adres e - mail

telefon

telefon komórkowyl

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin ³¹czy w swoich szeregach rodziny, niewa¿ne jest czy s¹ to rodziny pe³ne, czy te¿
poszczególni ich cz³onkowie. Pielgrzymka Rodzin wyrusza dnia 5 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w parafii
Narodzenia Pañskiego, po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7.00.
Pielgrzymka jest wielkim wysi³kiem duchowym i fizycznym, st¹d jej uczestnikami mog¹ byæ ludzie o dobrym zdrowiu
itkondycji fizycznej, zdolni pokonaæ w ci¹gu dnia ponad 30 km. Motywem podjêcia pielgrzymiego trudu powinny byæ wzglêdy
religijne i chêæ rzetelnego poszukiwania Boga w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci z nadziej¹ i radoœci¹, w duchu modlitwy itofiary,
cierpliwoœci i pokuty, ze œwiadomoœci¹ znoszenia pielgrzymich trudów i niewygód.
Jeœli czujesz potrzebê by iœæ za siebie i innych, by dziêkowaæ, przeb³agaæ, wynagrodziæ, by wyprosiæ u Boga przez Maryjê
potrzebne ³aski, wybierz siê na te wêdrowne rekolekcje, aby powróciæ innym - lepszym cz³owiekiem.

numer

nazwisko

kod

regulamin pielgrzymki

tê czêœæ wype³niaj¹ rodzice niepe³noletniego uczestnika pielgrzymki
Wyra¿am zgodê na udzia³ mojego dziecka w Pieszej Praskiej Pielgrzymce Rodzin.
Za tê decyzjê biorê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
Mo¿na siê ze mn¹ skontaktowaæ pod numerem telefonu: ..........................................................................
Na czas trwania Pieszej Pielgrzymki opiekê nad moim dzieckiem powierzam Panu(i) :
..............................................................................................................................................................
który pielgrzymuje w grupie: ............................................................
Równoczeœnie wyra¿am zgodê na ewentualne badania diagnostyczne, leczenie oraz zabieg operacyjny
mojego dziecka.

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE I ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy pielgrzymki zobowi¹zani s¹ zapisaæ siê na listê pielgrzymów. Zapisy odbywaj¹ siê w parafii Narodzenia
Pañskiego w dniach 31/07-04/08 w godzinach 17-20 (dodatkowo w niedzielê 10-13). Do zapisu potrzebny jest: formularz
zg³oszeniowy dostêpny w macierzystej parafii lub w parafii Narodzenia Pañskiego w dniach zapisów, dowód osobisty (PESEL).
2. Zapis na listê pielgrzymów wi¹¿e siê z uiszczeniem u organizatorów op³aty (zgodnie z aktualnym cennikiem), która
pokrywa koszty uczestnictwa w pielgrzymce (ubezpieczenie NW, oznakowanie, transport baga¿u, doraŸn¹ pomoc medyczn¹,
gor¹ce napoje i pieczywo) oraz koszty organizacyjne.
3. Osoby niepe³noletnie mog¹ uczestniczyæ w pielgrzymce:
- dzieci do 15 roku ¿ycia - w towarzystwie osoby doros³ej uczestnicz¹cej w pielgrzymce i wskazanej na liœcie uczestników.
- m³odzie¿ do ukoñczenia 18 lat - na podstawie, z³o¿onego na formularzu zg³oszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców
lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce.
Ponadto opiekunowie osób niepe³noletnich powinny obowi¹zkowo z³o¿yæ na formularzu zg³oszeniowym PISEMN¥ ZGODÊ
NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGU OPERACYJNEGO DZIECKA.
4. Program pielgrzymki to przede wszystkim codzienna Msza Œwiêta (obecnoœæ obowi¹zkowa) i Komunia Œwiêta, wspólne
modlitwy i œpiewy, konferencje, rozwa¿ania, milczenie i dyskusje. Przed pielgrzymk¹ lub w czasie drogi nale¿y przyst¹piæ
dotSakramentu Pokuty.
5. Dla wyra¿enia i podkreœlenia wspólnej rodziny pielgrzymkowej, p¹tnicy zwracaj¹ siê do siebie: Brat i Siostra.
6. Na pielgrzymi szlak nale¿y zabraæ: ró¿aniec i œpiewnik, dokumenty to¿samoœci (dowód osobisty, kartê ubezpieczenia
zdrowotnego, p³aszcz przeciwdeszczowy, nakrycie g³owy, dobrze rozchodzone buty, œpiwór, karimatê, sztuæce, kubek, bidon,
leki i œrodki opatrunkowe ( banda¿ elastyczny i zwyk³y), KONIECZNE LEKI OSOBISTE.
7. S³u¿ba zdrowia udziela pielgrzymom doraŸnej pomocy bezinteresownie tylko w zakresie podstawowym, lecz nie
ponosi kosztów leczenia i transportu chorych. Punkt medyczny na bazie noclegowej czynny jest tylko do godziny 21.00.
KOSZTY LEKÓW PRZEPISANYCH PRZEZ LEKARZA POKRYWA UCZESTNIK PIELGRZYMKI.
8. Baga¿ oddaje siê na samochody transportowe, zatrzymuj¹c przy sobie tylko te rzeczy osobiste, które bêd¹ potrzebne
wtdrodze i w czasie odpoczynku. Baga¿ z³o¿ony na samochód transportowy wydawany jest tylko na bazach noclegowych.
9. Samochody prywatne nie mog¹ towarzyszyæ pielgrzymce. Wyj¹tek stanowi¹ samochody zg³oszone przy zapisie
itoznakowane zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez kierownictwo pielgrzymki.
10. Kwatermistrzowie s¹ odpowiedzialni za noclegi pielgrzymów, w pierwszej kolejnoœci dla ksiê¿y, kleryków, sióstr zakonnych
oraz s³u¿by medycznej i s³u¿by ruchu, w miarê mo¿liwoœci równie¿ dla innych p¹tników, bêd¹cych w szczególnej sytuacji.
Wiêcej informacji na temat zakwaterowania i pomocy kwatermistrzów znajduje siê na www.praska.org.pl w dziale Regulamin.
11. P¥TNIKÓW OBOWI¥ZUJE:
- skromny ubiór (zas³oniête ramiona i kolana),
- noszenie w widocznym miejscu znaczka i plakietki identyfikuj¹cej pielgrzyma,
- przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do pobudki,
- podporz¹dkowanie siê poleceniom: organizatorów, kap³anów, kleryków, S³u¿b Ruchu i Przemarszu, grupowych oraz
porz¹dkowych, oraz zaleceniom s³u¿by medycznej,
- pamiêtanie o bezpieczeñstwie na drogach (zajmujemy tylko skrajnie prawy pas jezdni),
- na postojach pielgrzymi odpoczywaj¹ w miejscu wyznaczonym przez organizatorów. Zabrania siê przechodzenia
natdrug¹ stronê jezdni.
- na postojach œmieci i odpadki sk³adamy w wyznaczonym do tego miejscu,
- zakaz palenia, posiadania i spo¿ywania napojów alkoholowych,
- zakaz noclegów koedukacyjnych (wyj¹tek stanowi¹ ma³¿eñstwa, o ile zgodz¹ siê na to pozosta³e osoby na noclegu),
- rozbijanie namiotów na terenie bazy tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrza,
- zakaz samotnego pielgrzymowania poza wyznaczonymi grupami,
- zakaz spo¿ywania lodów ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zatrucia pokarmowego
- po przewiezieniu na punkt medyczny pozostanie na nim a¿ do chwili przyjœcia pielgrzymki lub do odwo³ania przez
lekarza.
12. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a tak¿e za postawê niezgodn¹ z istotnymi celami i duchem pielgrzymki, przewiduje siê
upomnienie. Drugie upomnienie jest równoznaczne z usuniêciem z pielgrzymki.

podpisy rodziców: .................................................................................................................................
Zobowi¹zujê siê do przestrzegania niniejszego regulaminu:
Warunkiem przyjêcia zg³oszenia jest zapoznanie siê z treœci¹ regulaminu, podpisanie i zg³oszenie siê
z formularzem w miejscu zapisów przed rozpoczêciem pielgrzymki. Regulamin znajduje siê na odwrocie.

.
.

.......................................................................
podpis pielgrzyma.
Niniejszy podpis jest jednoczeœnie wyra¿eniem zgody na
umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych pielgrzymki.

