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„Jezusowe odradzanie ludzi w Bogu  

rozwiązaniem współczesnych kryzysów ludzkości” 

 
Karta zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne wspólnoty „Ludzie Zboisk” 

TABOR  23-28 lipca 2021 r. 
 Dom Diecezjalny TABOR | im. Jana Pawła II 

 
1. Dane uczestnika – wypełnia osoba pełnoletnia  

W przypadku rodzin lub osób niepełnoletnich oddanych pod opiekę, pozostałych uczestników 
wpisujemy w tabeli pkt.2. (jeśli  braknie miejsca w pkt. 2 można dodać kolejne wiersze) 

Imię i nazwisko:  Wiek:  

Adres zamieszkania /korespondencji ( nie wymagane) 

Ulica nr domu:  

Kod pocztowy:  

Mój animator / osoba polecająca:  

Preferowana forma kontaktu ( wymagane) 

e-mail:  

Telefon:  

Inny:  
2. Dodatkowe osoby (współmałżonek / dzieci ) 

Lp. Imię i nazwisko Wiek 
Dodatkowe informacje 

(np. dieta) 
Animator 

(nie wymagane) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
  

https://tabor.rzeszow.pl/
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3. Zgoda rodziców (dotyczy niepełnoletnich powierzonych pod opiekę osobie trzeciej) 

 
Imię i nazwisko rodzica 

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 
Imię i nazwisko dziecka/ dzieci 

w rekolekcjach w dniach 23-28 lipca 2021. Na czas rekolekcji powierzam opiekę nad moim 
dzieckiem Panu/Pani 
 

imię i nazwisko opiekuna na czas rekolekcji 

 
   

Podpis osoby która będzie sprawować opiekę  Data i podpis rodzica 

 
4.  Inne ważne uwagi ( np.stan zdrowia dziecka) 
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WAŻNE INFORMACJE: 
 
1. Rekolekcje odbywać się będą w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie,  

ul. Połonińska 25, od 23-07-2021 do 28-07-2021. 
Rozpoczęcie rekolekcji 23-07-2021  
o godzinie 19.00- przewidziana jest kolacja, zakończenie 28-07-2021, po obiedzie. 

2. Na rekolekcje będą przyjmowane osoby zgłoszone w terminie do 18.07.2021r.Ze względów 
organizacyjnych prosimy nie czekać ze zgłoszeniem na ostatni moment. 

3. Kosztpobytu: 

przedział 

razem 5 dni 

ze spaniem bez spania 

dorośli 450 325 

8-16 lat 400 275 

6-7 lat 350 225 

3-5 lat 175 125 

2 lata jeśli śpi z rodzicami  125 125 

poniżej 2 lat  za darmo 
 
4. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł od zgłoszenia. 

Zaliczkę wpłacamy na konto:  
Bank Pekao SA I Oddział w Brzozowie  

85 1240 2324 1111 0011 0332 9861 
W tytule proszę wpisać TABOR 2021 oraz swoje imię i nazwisko.  

5. Wypełnione karty zgłoszeniowe, wysyłamy na adres mailowy: sabinaz33@interia.pl 
Po otrzymaniu zgłoszenia mailowego zespół organizacyjny prześle potwierdzenie otrzymania 
zgłoszenia. 

6. Pełna odpłatność może być dokonana przelewem lub na miejscu podczas kwaterowania. 
7. Zakwaterowanie będzie możliwe od godziny 16.00 wg wcześniej przygotowanego planu 

zakwaterowania (Recepcja Organizatorów). Na teren Ośrodka można przyjechać wcześniej. 
8. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie zmienia ceny pobytu (prosimy o kontakt). 
9. Ośrodek realizuje bony turystyczne. Do wpłat potrzebny jest kod pobrany z ZUS (instrukcja do 

pobrania na stronie ZUS-u). 
10. W przypadku specjalnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, dotyczących np. warunków 

pobytu, wymaganej diety, niezbędne uwagi należy przesłać z Kartą Zgłoszenia. Zespół w odpowiedzi 
udzieli informacji. 

11. Należy posiadać wydrukowaną i wypełnić w dniu przyjazdu Ankietę Epidemiologiczną dołączoną do 
Karty Zgłoszenia. 

12. Informacji dotyczących zgłoszeń uczestników udziela: 
Sabina Zubel tel. 514454205. adres mailowy: sabinaz33@interia.pl 

13. Informacji związanych z częścią techniczną rekolekcji udziela: 
Jacek Olearnik  tel. 602488552. adres mailowy: olearnikjacek51@gmail.com 

 
 

Prosimy o modlitwę.  

Szczęść Boże 

 

 

mailto:sabinaz33@interia.pl
mailto:sabinaz33@interia.pl
mailto:olearnikjacek51@gmail.com


ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 
 

Dane Uczestnika: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

  Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
 
 

 
Wywiad: 

 NIE TAK TAK-od ilu dni 

Czy został/a Pan/Pani zaszczepiony/a na COVID-19?    

Czy jest Pani/Pan obecnie poddana/y kwarantannie?    

Czy powrócił/a Pan/Pani w czasie ostatnich 14 dni z zagranicy?    

Czy miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie COVID-19? 

   

Czy miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobą poddaną 
kwarantannie? 

   

Czy miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobą, która w ciągu 
ostatnich 14 dni powróciła z zagranicy? 

   

Stan ogólny obecnie: 

 NIE TAK Jeśli  TAK- od ilu dni 

Temperatura >j 38 st.C    

Kaszel    

Duszność    

Bóle mięśniowe    

Inne    

 

 

 

 

 

 

Data, godzina i podpis Uczestnika………………………………………………………… 

 

Umyślne zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji  dotyczących faktycznego stanu zdrowia stanowi przestępstwo 

zagrożone karą pozbawienia wolności (na podst. art. 165 §1 pkt 1) kodeksu karnego). 


