
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który jest zarazem kartą 
zgłoszeniową i pomaga nam w jak najlepszym przygotowaniu Letniej 
Akademii Pro-Life.

Wypełniony  formularz  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  nasz
adres e-mail: kontakt@pro-life.pl

Letnia Akademia Pro-Life

Data: 3 – 7 sierpnia 2021 r.
Miejsce: Domus Mater , ul. Saska 2C, 30-715 Kraków

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

1. Imię
……………………………………………………………………………………………..

2. Nazwisko ………………………………………………………………………………………
3. Data  urodzenia

………………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………….………………..
5. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………
6. Adres e-mail ………………………………………………………………………………….
7. Osoba  do  kontaktu  w  razie  nagłej  potrzeby  (imię  i  nazwisko,  nr tel.)

……………………………………………………………………………………….
8. Istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosownej diecie 

(np. alergie, przyjmowane stałe leki i ich dawki )……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………….

9. Wykształcenie/zawód ……………………………………………………………………
10. Czy należysz  do jakiejś  organizacji  pro-life i/lub wspólnoty  kościelnej?

Jakiej?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

11. Dlaczego chcesz wziąć udział w Letniej  Akademii  Pro-Life i  jakie są Twoje
oczekiwania?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym na potrzeby niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wydarzenia (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000.)



………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………… 
(podpis uczestnika)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNIEJ AKADEMII PRO-LIFE

1. Letnia Akademia Pro-Life organizowana jest przez Polskie 
Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie 
(www.pro-life.pl).
2. Uczestnik Akademii zobowiązany jest do przestrzegania 
regulaminu Akademii i innych przepisów obowiązujących na 
terenie ośrodka zakwaterowania.
3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Letniej Akademii Pro-
Life jest wysłanie wypełnionego formularza uczestnictwa i mailowe
potwierdzenie od organizatora, które uczestnik otrzyma z adresu 
kontakt@pro-life.pl. Należy na nie odpowiedzieć w ciągu trzech 
dni; w przeciwnym razie do udziału zostanie zaproszona kolejna 
osoba z listy.
4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do uczestnictwa we 
wszystkich punktach programu Letniej Akademii Pro-Life.
5. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację
szkolną lub studencką (dotyczy uczniów i studentów).
6. W dniu rozpoczęcia Akademii uczestnik składa oświadczenie o 
braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną u uczestnika wydarzenia oraz oświadcza, że nie 
zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał 
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 w okresie 14
dni przed rozpoczęciem Akademii.
7. W przypadku wystąpienia u uczestnika: podwyższonej 
temperatury ciała/gorączki, kaszlu, kataru, duszności, bólu mięśni i 
silnego uczucia zmęczenia uczestnik będzie zobowiązany 
przerwać udział w Letniej Akademii Pro-Life.
8. Uczestnik zobowiązuje się do zaopatrzenia w indywidualne 
osłony nosa i ust (maseczki) do użycia podczas każdego dnia 
pobytu i do używania każdego dnia Akademii nowej osłony.
9.  Uczestnikowi Akademii zabrania się posiadania i spożywania 
narkotyków, alkoholu i środków odurzających.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za 
szkody wyrządzone przez uczestnika.
11. Letnia Akademia Pro-Life będzie zorganizowana zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministerstwa Zdrowia.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

mailto:kontakt@pro-life.pl


noclegi, wyżywienie, fachową wiedzę, kompetentnych 
wykładowców, opiekę duchową, spotkania integracyjne

UCZESTNCY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBĄ:
ważną legitymację szkolną lub studencką (dotyczy uczniów i 
studentów), obuwie sportowe, ubrania na każdą pogodę, płaszcz 
przeciwdeszczowy lub parasol, czapkę z daszkiem lub kapelusz, 
kapcie, klapki pod prysznic, przybory toaletowe do higieny 
osobistej, zażywane leki, maseczki ochronne na każdy dzień, 
różaniec, długopis, notatnik, instrument muzyczny (np. gitarę, o ile 
ktoś gra) oraz 200 zł w gotówce na pokrycie kosztu dodatkowych 
atrakcji takich jak np. bilety wstępów.

………………………………… 
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis)


