DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz, tel. 52 366 98 00,
www.diecezja.bydgoszcz.pl; email: 4don4lord@martyria.pl; wachowskipiotr@op.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WYJAZDU NA ŚDM W PANAMIE
W BYDGOSKIEJ GRUPIE DIECEZJALNEJ
(Panama 14-31 stycznia 2019 r.)
1. Imię i nazwisko: …………………….………………………………………………………………………….
2. Wiek: ………………………………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………...
4. Numer telefonu, adres e-mail: ……………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….
6. Parafia i diecezja: ………………………………………………………………………………………………
7. Seria, numer i data wydania Paszportu (ważny 6 miesięcy od powrotu z Panamy):
…………………………...…………………………………………………………………………………………….
8. Imię, nazwisko i nr telefonu do osoby kontaktowej: ………………........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Nazwa szkoły/uczelni (kierunek studiów)/miejsce pracy: ………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
10. Czy przynależysz do jakiejś grupy apostolskiej lub formacyjnej? (jeśli TAK to do
jakiej?) ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
11. Czy byłeś już uczestnikiem ŚDM? (Jeśli TAK to gdzie?) …………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………
12. Czy umiesz porozumiewać się w jakimś języku obcym? (jakim; na jakim
poziomie?) ………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………
13. Czy chorujesz na jakieś przewlekłe choroby? (jakie?) …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
14. Czy

zapoznałeś

zamieszczonymi

się
na

z

ogólnymi

stronie

informacjami

internetowej

dotyczącymi

wyjazdu

www.diecezja.bydgoszcz.pl

lub

www.martyria.pl pt. „Czas na Panamę” i akceptujesz ich treść? …………………………..

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz, tel. 52 366 98 00,
www.diecezja.bydgoszcz.pl; email: 4don4lord@martyria.pl; wachowskipiotr@op.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………
15. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Młodzieży z siedzibą w Bydgoszczy, w celu
rekrutacji kandydatów do wyjazdu na ŚDM w Panamie w 2019 r., zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
16. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem włączenia do grupy pielgrzymów
diecezji bydgoskiej na ŚDM w Panamie jest uzyskanie pozytywnej opinii swojego
Księdza Proboszcz/Duszpasterza Opiekuna, którą wraz z wypełnionym we
wszystkich punktach formularzem oraz dokonaniem przedpłaty w wysokości
3.000 zł. na konto:
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej POKOLENIE
nr konta wbk: 20 1090 1072 0000 0001 1828 8156
z dopiskiem: „Imię i Nazwisko – Panama”

prześlę do 28 lutego 2018 roku na adres:
4don4lord@martyria.pl

Data: …………………………………………

Czytelny podpis: ……………………………………………..

