
XXX PIESZA PIELGRZYMKA LEGNICKA NA JASNĄ GÓRĘ 
30 lipca – 8 sierpnia 2022 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 XXX 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 



REGULAMIN PPL 

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. 
Udział w niej zakłada akceptację jej ściśle reko-
lekcyjno-katechetycznego charakteru (uczestni-
ctwo we Mszy świętej, wspólnej modlitwie, nabo-
żeństwach, śpiewach, konferencjach). Są to „Re-
kolekcje w drodze”, a wszelkie niedogodności, 
trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter 
pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania 
jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem 
głębszego zaangażowania się w życie Kościoła. 

2. Każdy uczestnik Pielgrzymki zobowiązuje się: 
 

2.1. przestrzegać zaleceń przewodników i służb 
pielgrzymkowych; 
2.2. zachowywać przepisy o ruchu drogowym i za-
sady poruszania się w kolumnie pieszej; 
2.3. nie palić tytoniu (także e-papierosów), nie pić 
alkoholu, nie zażywać narkotyków, czy innych 
środków psychoaktywnych; 
2.4. nie używać ognia i nie kąpać się w otwartych 
zbiornikach wodnych; 
2.5. nosić na eksponowanym miejscu identyfikator 
pielgrzymkowy, gdyż jest on widoczną oznaką 
uczestnictwa w Pielgrzymce; 
2.6. ubierać się praktycznie, wygodnie i skromnie  
(zasłonięte ramiona i kolana – niedopuszczalny 
jest strój plażowy oraz mini, czy leginsy), nosić 
nakrycie głowy, mieć ze sobą: różaniec, płaszcz 
przeciwdeszczowy, jedzenie i picie na cały dzień, 
leki osobiste i dokumenty; 
2.7. nie korzystać z roweru, hulajnogi, czy innych 
pojazdów niemechanicznych. 

3. Pielgrzymka ma charakter namiotowy. Wszyscy 
pielgrzymi nocują w prywatnych namiotach, poje-
dynczo lub w grupie, ale bez koedukacji, która nie 
dotyczy małżonków. W drodze wyjątku, z polece-
nia przewodnika, dla rodzin z małymi dziećmi  
będzie istniała możliwość zakwaterowania w kwa-
terach zbiorowych. Nikomu nie wolno samodziel-
nie opuszczać pola namiotowego, ani samemu  
organizować noclegu w hotelu, u gospodarzy, lub 
w innym miejscu. 

4. Pielgrzymi powinni troszczyć się o dobry kli-
mat, jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość, 
kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych – 
zwłaszcza słabszych i starszych, troskę o sprzą-
tanie 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 pamiętać, że taka sytuacja nie jest grzechem, że 
pielgrzymować można dalej na sposób duchowy. 

6. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcz-
nością przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje 
od Boga i ludzi dobrej woli spotykanych na piel-
grzymkowej drodze. 

Grupa


