
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (Imię i Nazwisko) 

Ur. …………………………………………………… 
 (Data urodzenia) 

Zamieszkałego w …………………………………………………………….. nr …………………………………... 

w kursie na ceremoniarza parafialnego, który odbędzie się w 6 turnusach:  
I Turnus: 23.11 – 25.11.2018 r. 
II Turnus: 14.12 – 16.12.2018 r.  
III Turnus: 15.02 – 17.02.2019 r.  
IV Turnus: 15.03 – 17.03.2019 r.  
V Turnus: 26.04 – 28.04.2019 r.  
VI Turnus: 24.05 – 26.05.2019 r.  
w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.  

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

uczestniczenie w kursie ceremoniarza. Zobowiązuję się do zapewnienia jego 

bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem pobytu /gmach WSD w Toruniu/ a 

domem. Biorę odpowiedzialności finansową za szkody materialne wynikające z 

nieprzestrzegania regulaminu spowodowane przez moje dziecko. Jeżeli zajdzie taka 

konieczność zezwalam na hospitalizację mojego dziecka.  

.........................................          ……………………………………………………………………. 

 (data)       ……………………………………………………………………. 

        (Podpis rodziców lub prawnych Opiekunów) 

Numer tel. do rodziców lub opiekunów prawnych ……………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZGODA PROBOSZCZA/OPIEKUNA LSO 

Wyrażam zgodę na udział lektora naszej parafii w kursie ceremoniarzy organizowany 

przez Diecezjalnego Duszpasterza LSO. 

 

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

(data)                                        (podpis Proboszcza/Księdza opiekuna)  



 

Regulamin Kursu Ceremoniarza 2018/2019 r. 

1) Udział we wszystkich sesjach jest obowiązkowy. Z ważnego powodu można 

opuścić jedną sesję. Dwie nieobecności są podstawą do usunięcia uczestnika z 

kursu. 

2) Uczestnik sesji uczestniczy we wszystkich punktach programu.  

3) Każdy z uczestników kursu winien podać swój adres e-mailowy.  

4) Kurs z oceną pozytywną może ukończyć uczestnik, który: 

a. Zaliczył wszystkie egzaminy na ocenę pozytywną 

b. Wykonał wszystkie zlecone mu przez animatora oraz księży prace. 

c. Spełnił warunek obecności w co najmniej 5 sesjach. 

5) W budynku WSD obowiązują zasady podane przez Księdza Rektora. 

6) W czasie trwania kursu obowiązuje godny strój w kaplicy: pełne obuwie oraz 

długie spodnie. Zakazane są wszelkie rozmowy w kaplicy. 

7) Na Mszę Świętą obowiązuje alba wraz z cingulum (najlepiej koloru białego). 

Nie ma możliwości pożyczenia alby ani cingulum z zakrystii seminaryjnej. 

8) Nie wolno przywozić: tabletów, laptopów, konsol gier, głośników lub innych 

urządzeń, których używanie zaburzy formacyjny charakter spotkań.  

9)  Należy zabrać ze sobą potrzebne leki i poinformować prowadzących kurs o 

poważniejszych dolegliwościach. 

10)  Należy dostarczyć zgodę rodziców oraz proboszcza do uczestnictwa w kursie. 

11)  Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje powiadomieniem Księdza    

Proboszcza i rodziców oraz wydaleniem z kursu. 

12)  Na turnus należy zabrać: śpiwór, przybory toaletowe, Pismo Święte, różaniec, 

brewiarz (jeśli jest taka możliwość) notatnik, strój sportowy , strój liturgiczny. 

13) Wszystkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmują 

prowadzący kurs.  


