
Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo  mojego dziecka  
 

………………………………….…........................... w Nocnej Ekstremalnej                        
             Imię, nazwisko i data urodzenia 

Drodze Krzyżowej ze Zwolenia do Wysokiego Koła, która wyruszy dnia  12. 

04. 2019 r. o godz. 17.00 z parkingu przy kościele pw. Podwyższenia 

Krzyża Św. w Zwoleniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30. 

Zapoznałam/em się z regulaminem Drogi Krzyżowej i potwierdzam, że 

stan zdrowia mojego dziecko pozwala na wzięcie udziału w tym 

wydarzeniu.  Zobowiązuję się ponadto do osobistego odbioru, lub przez 

osobę przeze mnie upoważnioną   
 

…………………………………………………………………………………….…,  

Imię, nazwisko i numer telefonu 

mojego dziecka z parkingu przy kościele 13.04.2019 r. w  g. 1.30 – 2.00. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, 
imię, seria i nr dowodu osobistego) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego 
dalej RODO. 

 
Zwoleń ………………2019 r.…………….……………………………… 
                                       Podpis rodzica/opiekuna oraz numer telefonu 

 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ks. Piotr 533 016 898 

Aby móc jak najowocniej przeżyć Nocną Ekstremalną Drogę 
Krzyżową zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie 
zostało napisane: 
1. Nocna Droga Krzyżowa (NEDK) jest aktem religijnym  
o charakterze modlitewno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch 
modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. 
2.      Uczestnikiem NEDK może być ten, kto: 
• jest fizycznie przygotowany do przejścia ok. 24 km, 
• akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny 
charakter (czynny udział we wspólnej modlitwie, śpiewie, rozważaniach 
stacji Drogi Krzyżowej NEDK), 
• pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym 
sercem poszukuje Boga, 
• będzie stosował się do zarządzeń osób odpowiedzialnych 
• dokona zapisu na NEDK i zaakceptuje niniejsze zasady – w 
przypadku osoby niepełnoletniej -  dostarczając oświadczenie podpisane 
przez rodzica/opiekuna. 
3.      Osoby nieletnie: 
• do lat 16 mogą brać udział w NEDK tylko pod opieką osoby 
dorosłej 
• w wieku 16-18 lat na podstawie oświadczenia pisemnego 
podpisanego przez rodzica lub prawnych opiekuna. 
4.     Uczestnicy  zobowiązani są iść w grupie. Zabrania się oddalania 
od grupy bez wiedzy opiekuna. Przebywanie poza grupą jest 
równoznaczne z wycofaniem z NEDK oraz powiadomieniem 
rodzica/opiekuna w celu przyjazdu i zabrania osoby do domu. 
W czasie trwania NEDK obowiązuje bezwzględny zakaz picia napojów 
alkoholowych i palenia jakichkolwiek rodzajów papierosów. 
Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów NEDK tylko w 
wymiarze podstawowym. 
5.     Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 
• przepisów o ruchu drogowym, np. konieczność posiadania 
kamizelki lub opaski odblaskowej, 
• wskazań służby porządkowej. 
                   
Zwoleń …………..2019r .……………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 


