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XL PASCHALNEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ  

NA ŚW. GÓRĘ GRABARKĘ 
2019 

 
 
 

 
I. INFORMACJA O ORGANIZATORZE 

 
1. Nazwa: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
2. Adres ul. Św. Mikołaja 3, 15-420 Białystok 
3. Czas trwania 24.05-26.05.2019 

 
 
II. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU 

 
1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................................................. 
2. Data urodzenia .............................................................................................................. 
3. PESEL…........................................................................................................................ 
4. Telefon rodzica................................   Telefon dziecka:…………………………………... 
5. Adres zamieszkania ...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………... 
     
6. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na Pielgrzymce: 
    ........................................................................................................................................ 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Pielgrzymce oraz zobowiązuję się do 
uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości: 25 zł.(po zapisaniu przez formularz 
internetowy) / 30zł. (przy zapisach stacjonarnych) 

 
...............................                                                             ................................................ 
(miejscowość, data)                                                      (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 
 
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 
DZIECKA(np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach,) 

 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE 

O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI 
W CZASIE POBYTU DZIECKA NA PIELGRZYMCE. 

 
...............................                                                            ................................................ 
(miejscowość, data)                                                  (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 
 
IV. ZGODA NA LECZENIE 
 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzamy się na jego leczenie 
szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje oraz wyrażamy zgodę na udzielanie 
organizatorom wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka. Stwierdzamy,       
że podaliśmy wszystkie znane nam informacje o dziecku które mogą pomóc 
organizatorowi w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu na Pielgrzymce. 

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za skutki znanych nam, a nie ujawnionych 
chorób dziecka.  
 

………………………………………                  ……………………………………………  
(miejscowość, data)                                                  (Podpis, matki, ojca lub opiekuna) 
 
 
 
V. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III i IV 
karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dziecka. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce jako administrator danych 
oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w karcie będzie wykorzystywać i 
przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań 
statutowych BMP (art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 27 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.sierpnia 
1997 r o ochronie danych osobowych. - Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883), przy 
zachowaniu postanowień ww. ustawy, dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania 
tych danych. 
 
 
...............................                                               ................................................ 
(miejscowość, data)                                                  (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 
 
 
 
 

WYPEŁNIA ORGANIZATOR 

 
 
VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA PIELGRZYMCE 

 
Dziecko przebywało na XL Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej  
na Świętej Górze Grabarce od ……..do………… 2019 r. 
 
 
............................ ........................                                     ................................................. 

(miejscowość,    data)                                             (czytelny podpis organizatora) 


