
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
właściwym organ om, które zgłoszą żąda nie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej pod stawie 
prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 

CZĘŚĆ D –  SKIEROWANIE PARAFII  ,  ODPŁATNOŚĆ, OPINIA PO OAZIE  

I. SKIEROWANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA 

Kandydatka jest członkiem wspólnoty parafialnej i na oazę jedzie za moją zgodą i wiedzą. 
Jest Przewodniczką parafialnej grupy DSM. Za zachowanie i postawę religijno-moralną 
mogę ręczyć. 
 

                                                                                     …….………………………………… 
(pieczątka adresowa Parafii)                                                                         podpis Księdza Proboszcza 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OAZĘ 

Przyjęto wpłatę w wysokości ……………………………………………………………..…. 

……………..………..                                   …….………..………………………………. 
                data                                                                       podpis osoby przyjmującej wpłatę  

III. ADNOTACJE O POBYCIE NA OAZIE 

Wypełnia opiekun, który opiniuje przyszłoroczne uczestnictwo w oazie i przesyła je do WDDiM. 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………………………… 
                                                                                                  (podpis opiekuna) 

 
 
 
 

KARTA UCZESTNICTWA 
w oazie modlitwy dla Przewodniczek „Judyta – odważna kobieta” 

DSM Diecezji Tarnowskiej 

CZĘŚĆ A –  ZGŁOSZENIE  

I. WNIOSEK RODZICÓW O SKIEROWANIE CÓRKI NA OAZĘ 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

2. Dokładny adres ............................................................................................................................ 

................................................................................. tel. do rodzica ................................................ 

3. Parafia .......................................................................................................................................... 

4. Data urodzenia ................................ PESEL ............................................................................... 

5. Zgłaszam udział córki w oazie modlitwy dla Przewodniczek Dziewczęcej Służby Maryjnej,  
w terminie 30.09.-02.10.2022 w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. 

 

II. INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW 

1. Na oazę przyjmujemy dziewczęta będące Przewodniczkami grup DSM działających 
w parafiach diecezji tarnowskiej. 

2. Program oazy przewiduje pewną część czasu na wycieczki, wypoczynek i rozrywkę. 
Zasadniczym jednak celem jest pogłębienie życia wewnętrznego wiary, dlatego prosimy 
o odpowiednie przygotowanie się. 

3. W podanym terminie przyjęcie uczestników w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach 
odbywać się będzie w godz. 15.00-18.00. Wyjazd w dniu zakończenia zaplanowany jest po 
obiedzie, od godz. 12.00-13.00. Nie przyjmuje się nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub 
wyjechać wcześniej. Ze względu na uczestników pochodzących z różnych miejsc diecezji 
organizatorzy nie zapewniają wspólnego dojazdu oraz powrotu. Rodzic przywozi i odwozi 
uczestniczkę sam. Jeśli rodzic nie da rady – powinien dostarczyć opiekunom oazowym 
deklarację z podanym imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego osoby 
upoważnionej do odbioru uczestniczki. 

4. Koszt oazy wynosi 140 zł. Opłaty dokonujemy w Domu Rekolekcyjnym w dniu rozpoczęcia 
oazy. 

5. Ze względu na charakter oazy niezbędne jest zabranie ze sobą Pisma Św., różańca, przyborów 
do pisania, notesu. Przy kompletowaniu osobistego ekwipunku prosimy uwzględnić, że wyjeżdża 
się na rekolekcje, więc należy zabrać strój odpowiedni do kościoła (spódnica/sukienka). 
Prosimy również o zabranie pelerynek lub koszulek DSM. Warto przywieźć także gitarę lub inny 
instrument muzyczny, śpiewnik. 



6. Należy zabezpieczyć się na różne warunki atmosferyczne. Prosimy zabrać ze sobą obuwie 
sportowe oraz ciepłą odzież w razie zimniejszej aury.  

7. Prosimy zabrać ze sobą śpiwór i prześcieradło.  

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty oraz pieniądze 
przywiezione przez uczestników. Prosimy, aby zbędny sprzęt (laptop, tablet itp.) pozostawić  
w domu. 
 

III. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w punkcie II, wyrażam zgodę na udział mojej 
córki w oazie DSM i zlecam opiekę nad dzieckiem opiekunom i animatorom wyznaczonym przez 
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. 

……………..………..                                   …….………..………………………………. 
                data                                                           (podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) 

 

CZĘŚĆ B –  UWAGI O ZDROWIU 

INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O UCZESTNICZCE 

1. Córka jest uczulona (właściwe podkreślić): tak, nie (jeśli tak, to podać na co, rodzaj pokarmu, 
inne przyczyny uczuleń) ………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………….………........………. 

2. Córka zażywa stałe leki (właściwe podkreślić): tak, nie (jeśli tak, to podać jakie i jak często) 
………………………………………………………………….………………….....................… 
………………………………………………………………………………………........……….. 

3. W razie zaistnienia na oazie choroby lub przeziębienia, wyrażam zgodę na podanie mojej córce 
podstawowych leków, przez lekarza lub pielęgniarkę. 

……………..………..                                   …….………..………………………………. 
                data                                                           (podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) 

Stwierdzam, że podałam (-łem) wszystkie znane mi informacje o córce, które mogą pomóc  
w zapewnieniu mu właściwej opieki w trwania wypoczynku. 

……………..………..                                   …….………..………………………………. 
                data                                                           (podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) 

 

(Prosimy o wypełnienie poniższego punktu tylko, gdy w punkcie 2 zaznaczono odpowiedź twierdzącą) 

Córka zna dawkowanie stałych leków oraz może samodzielnie je zażywać. W przypadku 
określenia na piśmie sposobu spożycia leku może być on podany przez opiekuna.   

……………..………..                                   …….………..………………………………. 
                data                                                           (podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) 

 

CZĘŚĆ C  –  RODO 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WYDZIAŁ 
DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY KURII DIECEZJALNEJ W TARNOWIE 

Na podstawie art . 7 ust. I pkt I Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu 
Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
administratora, którym jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie danych 
osobowych 

………………………………………………………………………….……………………. 
(imię i nazwisko) 

której to osoby jestem przedstawicielem ustawowym, w celach komunikacyjnych i formacyjnych, 
prowadzonych przez w/w wydział. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5  
pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie. 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na rejestrowanie wizerunku córki podczas oazy organizowanej przez 
DSM diecezji tarnowskiej oraz na wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań 
na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych DSM w celach informacyjnych 
i promocyjnych DSM. 

……………..………..                                   …….………..………………………………. 
                data                                                           (podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) 

* niewłaściwe skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 
Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: ul. Piłsudskiego 6, 
33-100 Tanów, przeze-mail : wydzmlod@diecezja.tanow.pl, telefonicznie: 14 63-17-390. 
Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przechowywania danych 
może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one postawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przechowywane są przez okres umożliwiający realizację te 
go interesu lub do wycofania zgody na przetwarzanie. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie 
usuwane. 


