
XXIX PIESZA PIELGRZYMKA LEGNICKA NA JASNĄ GÓRĘ 
29 lipca – 7 sierpnia 2021 roku 

KARTA UCZESTNIKA 
WYPEŁNIJ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL         DATA URODZENIA 

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

TELEFON         GRUPA        

PARAFIA 
Miejscowość, wezwanie 

 
E-MAIL 

Obowiązuje osoby, które nie ukończyły 18. roku życia! 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki* w XXIX Pieszej Pielgrzymce Legnickiej na Jasną Górę. 

  

Opiekunem syna/córki będzie  

 

    nr telefonu opiekuna           nr telefonu rodzica                    data i podpis rodzica 

Wyrażam zgodę na ewentualne badania diagnostyczne, leczenie oraz zabieg operacyjny w celu      

ratowania mojego/mojego dziecka* życia i zdrowia. Znam również Regulamin Pieszej Pielgrzymki 

Legnickiej i zobowiązuję się go przestrzegać. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego* 

dziecka danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych Pieszej Pielgrzymki Legnickiej – zgodnie     

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926         

z późniejszymi zmianami).  

(Kartę uczestnika w przypadku osób poniżej 18. roku życia podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

     

     miejscowość, data                    czytelny podpis 



OŚWIADCZENIE COVID 

Ja, niżej podpisany/a, _________________________________________________________,  
 
posiadający/a PESEL numer ____________________________________________________,  

potwierdzam zapoznanie się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa sformułowanymi w Wytycznych Głów-
nego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 
w Polsce z dnia 14 maja 2021 r. Zobowiązuję się do stosowania wskazanych Wytycznych. Przyjmuję do wia-
domości, że mogą one ulec zmianie w trakcie trwania pielgrzymki i zobowiązuję się do stosowania aktualny-
ch przepisów prawa. Mam świadomość, że pielgrzymka może zostać rozwiązana w każdym czasie na pod-
stawie decyzji organów administracji publicznej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.   
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a tego, iż uczestnicząc w pielgrzymce ponoszę ryzyko zaka-
żenia wirusem SARS-COV-2, wywołującym między innymi chorobę COVID-19, która prowadzi do nieod-
wracalnych zmian w obrębie płuc a nawet śmierci. Ponoszę pełną odpowiedzialność osobistą związaną           
z uczestnictwem w pielgrzymce oraz związanego z tym ryzyka i mam świadomość, że zakażenie wirusem 
SARS-COV-2 może prowadzić także do zakażenia osób pozostających ze mną w kontakcie. Z tytułu uczest-
nictwa w pielgrzymce oraz ewentualnego zakażenia wirusem SARS-COV-2 nie będę formułował żadnych 
roszczeń do organizatorów pielgrzymki. 
(Oświadczenie COVID w przypadku osób poniżej 18. roku życia podpisuje rodzic/opiekun prawny) 
 
                                  czytelny podpis 

REGULAMIN PPL 

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. Udział 
w niej zakłada akceptację jej ściśle rekolekcyjno-
katechetycznego charakteru (uczestnictwo we Mszy 
świętej, wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpie-
wach, konferencjach). Są to „Rekolekcje w dro-
dze”, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody 
urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawo-
wym celem pielgrzymowania jest osobiste nawró-
cenie, połączone z pragnieniem głębszego zaanga-
żowania się w życie Kościoła. 
2. Każdy uczestnik Pielgrzymki zobowiązuje się: 
a) przestrzegać zaleceń przewodników i służb piel-
grzymkowych; 
b) zachowywać przepisy o ruchu drogowym i zasa-
dy poruszania się w kolumnie pieszej; 
c) nie palić tytoniu (także e-papierosów), nie pić 
alkoholu, nie zażywać narkotyków, czy innych 
środków psychoaktywnych; 
d) nie używać ognia i nie kąpać się w otwartych 
zbiornikach wodnych; 
e) nosić na eksponowanym miejscu identyfikator 
pielgrzymkowy, gdyż jest on widoczną oznaką 
uczestnictwa w Pielgrzymce; 
f) ubierać się praktycznie, wygodnie i skromnie  
(zasłonięte ramiona i kolana), nosić nakrycie głowy, 
mieć ze sobą: różaniec, płaszcz przeciwdeszczowy, 
jedzenie i picie na cały dzień, leki osobiste i doku-
menty. 
3. Wszyscy uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są 
do stosowania się do Wytycznych Głównego       
Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu 

pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-
19 w Polsce z dnia 14 maja 2021 r. [wydane na 
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 mar-
ca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej     
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.). Dotyczy to 
również obsługi pielgrzymki. 
Uczestnicy pielgrzymki: 
a) wyrażają zgodę na codzienny pomiar temperatu-
ry ciała oraz na poddawanie się innym, koniecznym 
badaniom medycznym; 
b) przestrzegają zasad higieny i dezynfekcji; 
c) zachowują bezpieczną odległość od siebie; 
d) posiadają wystarczającą ilość środków ochrony 
osobistej i higienicznych i ich używają. 
4. Pielgrzymi powinni troszczyć się o dobry klimat, 
jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość, kultu-
rę bycia, wrażliwość na potrzeby innych – zwłasz-
cza słabszych i starszych, troskę o sprzątanie po 
sobie i niepozostawianie śmieci. Zwracają się do 
siebie „siostro” i „bracie”. 
5. Pielgrzymi z góry nastawiają się na: zmęczenie, 
niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, 
brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne 
dolegliwości fizyczne. Może się też zdarzyć, że       
z wielu różnych względów trzeba będzie podjąć 
decyzję o przerwaniu Pielgrzymki i powrocie do 
domu (kłopoty zdrowotne, sytuacja rodzinna itp.); 
należy potraktować to wtedy jako wolę Bożą i pa-
miętać, że taka sytuacja nie jest grzechem, że piel-
grzymować można dalej na sposób duchowy.


