
Karta uczestnika 

Piknik Ministrantów i Iskierek w Nadziejewie 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………. 

3.  

4. Wiek uczestnika: ……………….. Klasa: ……………….. 

5.  

6. Telefon kontaktowy do Rodziców / Opiekunów prawnych:  

 

a. …………………………………… 

 

b. …………………………………… 

 

c. …………………………………… 

 

Oświadczenie Rodziców: 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Pikniku dla Ministrantów i Iskierek 

organizowanym przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. w dniu 11 września 

2021 r., potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

.......................................................  

Data Podpis Rodzica/ Opiekuna  

 

Oświadczenie 
 

 

 Oświadczam, iż moje dziecko:  

 

1. nie jest chore na COVID –19  

 

2. nie jest objęte kwarantanną w związku z COVID –19  

 

3. nie miał kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID –19 w 

ostatnich 14 dniach  

 

 

 …………………………………………………………. 

 data i podpis rodzica 

 

  



Regulamin Pikniku dla Ministrantów i Iskierek 
1. Udział w Pikniku jest odpłatny w kwocie 20 złotych od osoby. 

2. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do: 

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora i 

opiekunów 

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i koleżanek. 

3. Uczestnicy Pikniku: 

a) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,  

b) bezwzględnie  przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania 

środków odurzających,  

c) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt, 

d) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają, 

e) przestrzegają wyznaczonych godzin zajęć  

f) nie korzystają z telefonów komórkowych – telefony trafiają do depozytu zaraz 

po przyjeździe – kontakt z rodzicami jest możliwy wyłącznie przez opiekunów. 

 

Plan dnia Pikniku dla Ministrantów i Iskierek 

Godzina 11.00: Przyjazd (we własnym zakresie), zakwaterowanie – rozbicie namiotów 
 

Godzina 11.45 – 13.00 Warsztaty gliniarskie 
 

Godzina 13.00-13.30 Przerwa 
 

Godzina 13.30 Obiad 
 

 Godzina 14.10 Mecz: Dwa ognie – Ministranci kontra Iskierki 
 

 Godzina 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

Godzina 15.15-15.30 Przerwa 
 

Godzina 15.30-16.30 Turniej sportowy – wielobój między Iskierkami a Ministrantami o 

puchar Proboszcza 
 

Godzina 16.30 Poczęstunek – drożdżówki do 17.00 czas wolny 
 

Godzina 17.15 Konkurs na piosenkę w stylu ‘Marines’ 
 

Godzina 18.00  Prezentacja Piosenki 
 

Godzina 18.30 Ognisko 
 

Ok. 19.30 Zakończenie i odbiór dzieci 

 
 
Co zabiera uczestnik: 

Namiot – w przypadku braku namiotu, proszę o kontakt pomiędzy Iskierkami i Ministrantami 

indywidualnie 

Ciepłe ubrania i odzież na zmianę: sportową i na wypadek niepogody 

Suchy prowiant, przekąski, picie 

Nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne 

 


