
Część dla UCZESTNIKA – proszę zachować dla siebie                                                                                          KARTA ZGŁOSZENIA – proszę oddać ją księdzu Proboszczowi 
 

Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych 

w Bardzie Śląskim i  na Górze Iglicznej 
  

 Wyjazd:    14.06.2022 (wtorek)  – godz. 8.00 
 sprzed domu katechetycznego 

 Powrót:   14.06.2022 (wtorek)  – ok. godz. 21.00  
do domu katechetycznego 

• KARTA ZGŁOSZENIA (od ks. lub na www.pracze.pl ) 

• koszt - 80 zł,   płatność gotówką  przy zapisie     
lub przelewem na konto  vwbank:  65 2130 0004 2001 0332 0025 0013  

(tytuł przelewu – „Pielgrzymka – imię i nazwisko uczestnika”) 

• zapisy u ks. (wypełniona KARTA ZGŁ.) i  wpłata   –> o przyjęciu decyduje kolejność wpłat  

• szczegółowe informacje – ks. Zdzisław Syposz,  tel.  501 230 162  
Najważniejsze jest odpowiednio przygotowane, czyste serce!  

Ekwipunek: 
Zawsze ubieraj się „na cebulkę”!  Weź raczej więcej cienkich rzeczy zamiast jednej grubej, 

 aby móc się w drodze lepiej  dostosować do zmieniającej się pogody   
(w górach temperatura jest zawsze o kilka stopni niższa). 

• prowiant na cały dzień, można sobie wziąć dodatkową kiełbasę na ognisko (na kolację) 

• mały plecak na wędrówkę (nie reklamówka – ręce musisz mieć wolne!), bidon lub mały termos  

• strój komunijny  – przebierzemy się przed samą Mszą (wyjeżdżamy w stroju turystycznym) 

• okrycie nieprzemakalne,  obuwie (wygodne na wycieczki i jednocześnie nieprzemakalne) 
• czapka i okulary przeciwsłoneczne,  

• lekarstwa (tylko niezbędne, przepisane przez lekarza oraz sposób ich stosowania; na początku wyjazdu 

zgłoś się z nimi do księdza) 
• różaniec, Książeczka do Nabożeństwa (świec nie bierzemy) 

• drobiazgi: (notesik, długopis, itp., przemyśl, co jeszcze może Ci się przydać np. do kiełbasek z ogniska!)  

• Za bezpieczeństwo drogich, a niepotrzebnych przedmiotów organizatorzy nie odpowiadają  (nie bierz 
drogich pierścionków, kolczyków, telefonów, aparatów itp. – jeśli je zgubisz – nie będziemy szukać !) 

Program pielgrzymko-wycieczki 

•  8.00 – zbiórka przed domem katech., sprawdzenie obecności, spakowanie sprzętu do autokaru,  

•  8.10 – wyjazd, w drodze – modlitwa, przygotowanie śpiewem do Eucharystii, czas wolny,  

• 10.00 – przyjazd do Barda Śl., czas na toaletę i  przebranie się w strój komunijny  

• 10.20 – przygotowanie do Mszy Św. w Bazylice  

• 10.30 – Msza św., po niej - ucałowanie cudownej figurki MB, zwiedzanie Bazyliki z przewodnikiem 

• 12.00 – Anioł Pański,  zwiedzanie ruchomej szopki  

• 12.20 – czas wolny (przebieramy się w strój turystyczny, czas na toaletę, zakup pamiątek,  posiłek 
             południowy z własnego prowiantu,) 

• 13.00 – wyjazd do Międzygórza  

• 14.00 – wyjście w góry, w Sanktuarium MB Śnieżnej „Przyczyny naszej Radości” na Górze 
             Iglicznej - Litania Loretańska, czas wolny - posiłek, odpoczynek, zakupy, pamiątki,  ognisko 
             (kiełbaski będą dla wszystkich kupione, można sobie wziąć swoje dodatkowe)  

• 18.45 – wyjazd do domu,    ok. 21.00 – przyjazd przed budynek katechetyczny 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KARTĘ  ZGŁOSZENIA ..................................................................................................  wraz z wpłatą  ..........  zł   
                                                          (proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika)   
przyjąłem  dnia  ......... .05.2022               podpis przyjmującego           ............................................................... 

 

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka na pielgrzymko-wycieczkę  

do Barda Śl. i na Górę Igliczną – 14.06.2022 (wtorek) 
 

imię i nazwisko dziecka  …………………………………………….......……....…………………… 
 
data ur. ……………………………………….  PESEL   ………………….......………………………… 

 
 

szkoła ...................................................................................................... klasa ............................. 
 
nr telefonu kom. dziecka  (jeśli będzie miało go ze sobą)  ……......…...……….………………… 
 

 

adres: kod………………… Wrocław, ul. ………………………………………………nr …………… 

 
 

nr tel. rodziców (opiekunów) mama ………………................... tato ....................................... 

 

Oświadczenia  rodziców (prawnych opiekunów):  

• Wyrażam zgodę na wyjazd mojego w/w dziecka na pielgrzymko-wycieczkę dnia 14.06.2022 r. 
pod opieką ks. Zdzisława Syposza i dobranych przez niego opiekunów.  

• Znam i akceptuję cały  program wyjazdu.   

• Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(ubezpieczenie NW) – nie potrzebuje osobnego ubezpieczenia.  

• W przypadku, gdyby moje dziecko wyrządziło jakąś szkodę – proszę organizatorów o założenie 
pieniędzy i pokrycie kosztów  - zobowiązuję się zwrócić je zaraz po powrocie dziecka 

• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tego wyjazdu przez jego 
organizatora, zgodnie z obowiązującym prawem 

•  NALEŻNOŚĆ (80 zł)  wpłacam:   *   - gotówką przy zapisie   

    *   - przelewem na konto - vwbank:  65 2130 0004 2001 0332 0025 0013 

(tytuł przelewu – „Pielgrzymka – imię i nazwisko uczestnika”) 

• *  Oświadczam, że dziecko jest w pełni zdrowe i może wziąć udział w wyjeździe autokarem 
        oraz w czterogodzinnej pieszej wędrówce szlakami turystycznymi po okolicy Sanktuarium.   

    *  Jeśli dziecko nie jest w pełni zdrowe – proszę zaznaczyć to pole, a na odwrocie napisać  
            w czym jest problem, (czy jest zgoda lekarza na taki wyjazd, jakie są jego zalecenia)  
            i zapytać księdza, czy przyjmie dziecko pod takimi warunkami !  

 

  
 

Wrocław, dn. ..........................................    podpis rodziców : ................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 

* proszę zaznaczyć X (iksem) właściwe pole  
 

 
KARTĘ  ZGŁOSZENIA  wraz z wpłatą .................  zł  przyjąłem  dnia  ......... .05.2022  

              
                                                                   podpis przyjmującego       ........................................................................ 

 
 

http://www.pracze.pl/


 
*Jeśli dziecko nie jest w pełni zdrowe – proszę  poniżej  napisać w czym jest problem, np. że: 

• źle znosi jazdę autokarem i musi wziąć aviomarin przed podróżą;  

• albo jest alergikiem (na co jest uczulone);  

• czy przyjmuje regularnie jakieś leki (jakie i w jakich dawkach),  

• czy nie ma wad serca, czy szybko się męczy (np. marszem pod górę),  

• czy się czegoś boi,  

• itp. uwagi istotne dla zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa.  

• Jeśli sytuacja jest poważniejsza – proszę napisać, czy jest zgoda lekarza na taki wyjazd, (jakie są 
jego zalecenia) 

• i zapytać księdza, czy przyjmie dziecko pod takimi warunkami !  
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Wrocław, dnia ..................................                  ............................................................................................... 
                                                                                                                     (podpis rodzica, opiekuna) 

 


