
KARTA KWALIFIKACYJNA  
MINISTRANTA WYJEŻDŻAJĄCEGO  

NA REKOLEKCJE WAKACYJNE 
ORGANIZOWANE PRZEZ  

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 
____________________________________________________________________ 
 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU: 
Rodzaj:  Wyjazd wakacyjno – formacyjny 
 

Turnus Miejsce 
 
 

 

____________________________________________________________ 

II. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
O SKIEROWANIE DZIECKA NA REKOL. WAKACYJNE: 
 
1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................... 
 
2. Data urodzenia ..................................................................................................... 
 
3. Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) ........................................... 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
4. Tel. do opiekuna............................................ 5. Nr  legitymacji szk. ........... 
 
6. Numer PESEL …………………………………………………………. 
 
7. Adres rodziców/opiekunów w czasie pobytu dziecka na rekolekcjach 
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................  
 
8. Szkoła………………………………………… Po klasie ………………. 
 
9. Parafia …………………………………………………………………… 
    
w…………………………………………………………………………...... 

III. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)  
O DZIECKU 
1. Przebyte choroby (podać, w którym roku życia) odra ............ ospa ............ 
różyczka ............. świnka .............. szkarlatyna .............. żółt. zakaźna ................ 
choroby reumatyczne ................ choroby nerek .............................................. 
astma ..................... padaczka ................. inne ............................................................. 
 
2. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku: bóle głowy, brzucha, 
omdlenia, niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, 
angina i inne .................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………. 
 
3. Dziecko jest uczulone tak/nie (podać na co np. nazwa leku, godziny 
podawania, specjalne jedzenie) ............................................................................ 
………………………………………………………………………………. 
Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w odpowiednie 

lekarstwa i zgadzają się na samodzielne zażywanie lekarstw przez dziecko. 
 
4. Dziecko nosi okulary, aparat ortopedyczny, wkładki ortopedyczne, inne 
aparaty ........................................................................................................................... 
zażywa stale leki: jakie? ................................................................................................ 
 
5. Czy dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną   tak/nie 
6. Inne uwagi o zdrowiu dziecka: .............................................................................. 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
W razie zagrożenia życia dziecka lub w przypadku złamań zgadzam się 
na jego hospitalizację i przeprowadzenie odpowiednich zabiegów lub 
operacji -  zgodnie z zaleceniami lekarza. Zgadzam się na podanie mu 
w razie potrzeby odpowiednich lekarstw przez opiekunów.  
Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o 
dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w 
czasie pobytu na rekolekcjach. 
 
 
......................................    ..................................................... 
 data     podpis matki, ojca lub opiekuna 
____________________________________________________________ 



III. INFORMACJE DLA UCZESTNIKA 
 

Początek rekolekcji w podanym dniu o godz. 15.00. 
Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce od godz. 12.00. Przyjazd na 
punkt rekolekcyjny odbywa się pod opieką osoby dorosłej 
(podobnie i wyjazd). 
 

Rekolekcje wakacyjne ministrantów organizowane sa na 
wzór kolonii, dlatego uczestnicy mieszkają w kilkuosobowych 
pokojach, posiadających często łóżka piętrowe. 

Pod opieką animatorów sami dbają o porządek i wykonują 
drobne prace porządkowe (sprzątanie jadalni, sypialni, utrzymanie 
porządku wokół swojego łóżka/szafy itp.). 
 
W dniu przyjazdu przywozimy ze sobą wypełnioną niniejszą kartę. 

Jej brak spowoduje nieprzyjęcie dziecka na rekolekcje. 
 
 
Istnieje  możliwość, na początku turnusu wpłacenia 
kieszonkowego dziecka osobie Prowadzącej turnus, w celu 
wypłacania małych kwot każdego dnia pobytu na rekolekcjach. 

 
Na Rekolekcje zabieramy z sobą: 
Pismo św., różaniec, notatnik, skarbiec modlitw i pieśni, śpiwór lub 
koc, prześcieradło, jasiek, ubrania i buty na zmianę (w tym obuwie 
sportowe, nadające się do wycieczek górskich i grania w piłkę 
nożną), przybory do higieny osobistej, pantofle, bieliznę osobistą, 
kąpielówki, ubranie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy chroniące 
przed upałem, długie spodnie do udziału we Mszy świętej, odzież 
według uznania rodziców na wyjazd tygodniowy. Koniecznie kartę 
NFZ i legitymację szkolną 
 
 
 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do przyjętych ustaleń na 

wakacyjnych rekolekcjach, oraz do poleceń wychowawców i księdza. 
 
2. Ministrant zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną 

lub dowód tożsamości. 
 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, 

rzeczy wartościowe przywiezione lub pozostawione przez uczestników. 
 
4. W przypadku spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, 

przebywając pod ich wpływem lub poważnego naruszenia reguł rekolekcji, 
uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny 
(rodziców/opiekunów) w trybie natychmiastowym. 

 
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na rekolekcjach. 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki na rekolekcjach wakacyjnych są mi 
znane. 
 
                                                             ....................................................... 
                    podpis uczestnika 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  

My rodzice (imię nazwisko dziecka)  
 

………………......................................................... 
wyrażamy zgodę na wyjazd rekolekcyjny naszego dziecka pod opieką  

prowadzących wysłanych przez DMAK  
(grupy animatorów, wychowawców, kleryków) 

i akceptujemy wszystkie powyższe informacje i ustalenia.  
 

........................................................ 
DATA I PODPIS RODZICÓW 


