Poniżej ważne informacje, które ułatwią zapisy na rekolekcje:
1. Dane, które należy przygotować: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu,
miasto zamieszkania.
2. Każdy z uczestników powinien zapisać się przez osobny formularz. Wyjątek - rodziny (patrz punkt 3).
3. INFORMACJA DLA RODZIN: Rodziny mogą zapisać się w jednym formularzu korzystając z opcji
"Dodaj członka rodziny/dziecko" (wszyscy członkowie rodziny zostaną przypisani do jednego pokoju).
Rodzina może zapisać się jedynie do pokoju, który zapełni w całości. Np. jeżeli zapisujesz rodzinę 4osobową (z dziećmi powyżej 3 r.ż.) w formularzu jako dostępne zostaną wyświetlone tylko pokoje 4osobowe. Jeżeli wybrany przez Ciebie typ pokoju jest niedostępny, spróbuj zapisać oddzielnie jednego
z członków rodziny (zostanie on zakwaterowany do innego pokoju). UWAGA: Dziecko do 3 r.ż. jest
zwolnione z opłaty za rekolekcje oraz nie otrzymuje własnego łóżka, jednak należy zapisać je w
formularzu.
W sobotę oraz w niedzielę, w trakcie konferencji oraz wielbień dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat będzie
przygotowany nieodpłatny program animacyjny. Poza tym czasem dzieci pozostają pod opieką
rodziców.
4. NIEPEŁNOLETNI UCZESTNICY:
a) W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie bez opieki i obecności rodziców/prawnych
opiekunów. Muszą jednak mieć co najmniej 16 lat i przesłać do Organizatora zgodę rodziców/prawnych
opiekunów na udział ich dziecka/podopiecznego w rekolekcjach - pismo do uzupełnienia i podpisania
znajduje się na ostatniej stronie Regulaminu WPŁ. Zgodę należy przesłać jako skan na adres
rekolekcje@fundacjamalak.pl w ciągu 3 dni od zapisu, oryginał natomiast uczestnik rekolekcji przekaże
Organizatorowi przy zakwaterowaniu.
b) Jeżeli niepełnoletni uczestnik bierze udział w rekolekcjach pod opieką osoby niebędącej jego
rodzicem/opiekunem prawnym, zobowiązany jest przesłać do Organizatora zgodę rodziców/prawnych
opiekunów na udział ich dziecka/podopiecznego w rekolekcjach oraz wskazanie opiekuna - pismo do
uzupełnienia i podpisania znajduje się na ostatniej stronie Regulaminu WPŁ. Zgodę należy przesłać
jako skan na adres: rekolekcje@fundacjamalak.pl w ciągu 3 dni od zapisu, oryginał natomiast uczestnik
rekolekcji przekaże Organizatorowi przy zakwaterowaniu.
5. Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest przestrzeganie Regulaminu WPŁ dostępnego na
stronie www.fundacjamalak.pl w zakładce Weekend Pełen Łaski.

