
REKOLEKCJE  RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH  

ŚRODOWISKO MEDYCZNE 

Obra,   6 - 13 sierpnia 2023 r. 
 

Karta zgłoszeniowa rodziny   

            Prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI 

 Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 
Telefon 

Który 

 raz na 

rekolekcjach 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Adres zamieszkania: 

 

Wpłacam zaliczkę: …………… ..zł 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące ochrony danych 

osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ruch Rodzin 
Nazaretańskich Środowisko Medyczne (administratora)  i przez wyznaczonych 

odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby 

organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, 

przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez 

przesłanie tych danych animatorom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom 

zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych 

w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w 

rekolekcjach).  

 

Podpis: 

 

 Koszt całkowity rekolekcji wynosi: 

 910,0 zł +70,0 zł  (koszty organizacyjne) - osoby dorosłe; 

 560,0 zł +35 zł (koszty organizacyjne ) – dzieci  w wieku 3-12 lat;  

  gratis dzieci do 3 lat. 

 Przyjazd we własnym zakresie. 

 Zaliczka od  osoby dorosłej wynosi 50 zł. 

Jest wpłacana przy składaniu  karty i nie podlega  zwrotowi. 

 

Zaliczkę należy przesłać na nr konta bankowego:                                     

 95 1600 1462 1749 0994 5000 0001 – Dom Rekolekcyjny- Alma Mater 

ul. Szkolna12, 64-11 Obra.  

Przy przelewie należy podać  imiona i nazwiska osób, których wplata dotyczy. 

 

Wypełnione karty należy przesłać pocztą e-mail na adres:  elzbietas639@gmail.com 

tel. 693-076-115 (Elżbieta). 

 Uczestnicy rozliczają się z kosztów rekolekcji w dniu przyjazdu: 

- koszty organizacyjne – z wyznaczonym animatorem; 

- koszty pobytu – w recepcji Domu Rekolekcyjnego. 

 

Rozpoczęcie rekolekcji 6 sierpnia 2023 r. 

Zakwaterowanie od godz. 16.00 

Kolacja – godz. 18.00 

Msza Święta – godz. 20.00 

 

Zakończenie rekolekcji 13 sierpnia 2023 r. 

Obiad – godz. 13.00 

 

ZŁOSZENIA NA REKOLEKCJE – do 20 lipca 2023 r. 

(liczba miejsc ograniczona) 

mailto:elzbietas639@gmail.com

