XXVIII DIECEZJALNA I 374 GLIWICKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
19 – 22 SIERPNIA 2020 R.
…………………….
Grupa

od………………………………… do………………………………… w dniu……-……-…….
Odcinek

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwisko

Imię
Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania)

Kod pocztowy

Miejscowość

PESEL

-

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Telefon kontaktowy
E-mail
Osoba niepełnoletnia
Oświadczam, że mój syn/moja córka w czasie trwania XXVIII Diecezjalnej i 374 Gliwickiej Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę, będzie pod moją pełną opieką.
……………………………………
Telefon rodzica/opiekuna

……………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w
zakresie organizacji pielgrzymki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz,
że zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania.
Zapoznałem się również z klauzulą informacyjną dotyczącą „RODO”.

…………………………………………………
Podpis
Potwierdzam znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa zawartych w Wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dla pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce oraz zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
…………………………………………………
Podpis
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury podczas uczestnictwa w pielgrzymce.
…………………………………………………
Podpis

REGULAMIN PIELGRZYMKI
1. Pielgrzymka ma formę sztafety. Każda grupa
przejdzie wyznaczony fragment trasy.
2. Pielgrzym zapisując się w danej grupie zapisuje
się tylko na 1 etap – jeżeli chce iść jeszcze inny
etap to musi zapisać się również do tej
konkretnej grupy, z którą chce pielgrzymować–
za każdym razem składając formularz
zgłoszeniowy i opłatę 20 zł.
3. Dojazd na początek etapu oraz powrót
we własnym zakresie.
4. Nie ma możliwości noclegu na pielgrzymce.
5. Wyżywienie tylko we własnym zakresie.
Na postojach będą dostępne tylko napoje.
6. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony
osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa,
środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia
i dezynfekcji powierzchni.
7. Zapisy trwają tylko do 9 sierpnia. Zapisana jest
tylko ta osoba, która wpłaciła kwotę 20 zł
i oddała wypełniony formularz zgłoszeniowy.
8. W trakcie pielgrzymki obowiązują Wytyczne
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego
podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce:
9. a) Przed rozpoczęciem codziennej aktywności,
obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
b)
Zachować
bezpieczną
odległość
od rozmówców
i
współpielgrzymujących,
rekomendowane są 2 m zachowania dystansu
społecznego pomiędzy ludźmi.
c) Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą
z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować
osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%).
d) Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
e) Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie
z którym kontaktują się pielgrzymi - wszelkie
przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.
f) Należy dbać o higienę w miejscu
zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet –
leży po stronie organizatora pielgrzymki. Środki
do mycia i dezynfekcji zapewnia organizator,
który nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji.
g) Organizator zapewnia regularne (kilka razy w
ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych,
z którymi stykają się pątnicy.
h) Należy unikać powitania poprzez podawanie
ręki.
10.
Pielgrzym przed wyruszeniem złoży
wyznaczonej osobie deklarację o stanie swojego
zdrowia.
11. W pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby do 60
roku życia. Nieletni mogą wziąć udział
w pielgrzymce wyłącznie pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem
osobowych
jest
Kuria
Diecezjalna
w
Gliwicach
z
siedzibą
przy ul. Łużyckiej 1, 44-100 Gliwice;
2) decyzją Kurii i na podstawie art. 26 RODO
danymi współadministrują:
- ks. Adam Jasiurkowski – kierownik pielgrzymki, tel.
501 964 739,
mail: x.adampielgrzymka@gmail.com,
- ks. Tomasz Wieczorek – kierownik trasy,
tel. 531 400 070, mail: tomwie16@wp.pl,
z którymi należy kontaktować się w kwestii
przetwarzania
danych
i realizacji
praw
przysługujących na mocy RODO.
3) z inspektorem ochrony danych w Kurii
Diecezjalnej można kontaktować się pod
adresem: s_wisniewski@kuria.gliwice.pl lub tel.
(32) 230-71-42 3;
4) celami przetwarzania danych są: organizacja
XXVII Gliwickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę
(dalej „Pielgrzymka”), zapewnienie
transportu i ubezpieczenia;
5) podstawą przetwarzania danych są zgoda
i zawiązanie umowy ubezpieczenia;
6) odbiorcami
danych
osobowych
będzie
ubezpieczyciel;
7) dane
osobowe
będą
przechowywane
do zakończenia Pielgrzymki;
8) zgodę można wycofać w każdym momencie,
jednak bez wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce przed wycofaniem zgody;
9) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w Pielgrzymce;
10) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
danych,
ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania,
wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia
danych;
11) ponadto
przysługuje
Pani/Panu
prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku naruszenia
przez nas przepisów RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się
z regulaminem pielgrzymki i zobowiązuję się
go przestrzegać.

Czytelny podpis i data

