KARTA UCZESTNIKA OAZY NOWEGO ŻYCIA 2018
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:.................................................................................................. ................

A.

INFORMACJE O REKOLEKCJACH

1. Wyjazd na rekolekcje oazowe* (proszę zaznaczyć właściwy turnus i stopień):

□ I TURNUS: ONŻ I** - 29.06-15.07.2018 – w TARNAWIE DOLNEJ
□ II TURNUS: ONŻ I** - 17.07-02.08.2018 – w BRENNEJ
2. Adres ośrodka:
I turnus: ONŻ I – 29.06-15.07.2018
II turnus: ONŻ I – 17.07-02.08.2018

–Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej, 34-210 Tarnawa Dolna 272
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Korczaka; ul. Leśnica 103; 43-438 Brenna

3. Koszt rekolekcji: 690 zł + dojazd 90 zł
4. Rekolekcje oazowe są organizowane przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej” (Oazę),
reprezentowane przez Moderatora diecezjalnego, ks. Andrzeja Nackowskiego (adres: parafia p. w. św. Elżbiety Węgierskiej,
ul. Sobieskiego 1, 43-602 Jaworzno).
5. Rekolekcje trwają 15 dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu. Podane daty to dni przyjazdu i wyjazdu. Należy przyjechać
w dniu rozpoczęcia turnusu do godz. 16:00. Wyjazd rano w dniu zakończenia. Ze względu na charakter i program Oazy
nie przewiduje się późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego odjazdu. Prosimy, aby telefonować do młodzieży w jej czasie
wolnym (zazwyczaj po obiedzie) i zaplanować ewentualne odwiedziny na niedzielę.
6. Zapisów na rekolekcje dokonujemy w następujący sposób:
zgłaszamy się elektronicznie, wchodzimy na stronę www.sosnowiec.oaza.pl i wypełniamy formularz zgłoszeniowy, następnie
drukujemy tę kartę zgłoszeniową i wypełniamy ją. Kartę zgłoszeniową należy zabrać ją ze sobą w dniu wyjazdu, można też
przekazać ją osobiście ks. Andrzejowi Nackowskiemu; bez karty zgłoszeniowej uczestnik nie może wyjechać na rekolekcje!!!
Zapisów dokonujemy do wyczerpania miejsc (ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisy).
7. Przy zapisie (najpóźniej do 5-ciu dni roboczych po zgłoszeniu elektronicznym!!!) wpłacamy zadatek w wysokości 300 zł
na konto Stowarzyszenia: BGŻ BNP Paribas SA: 41 2030 0045 1110 0000 0423 8170
W tytule wpłaty proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko uczestnika, nazwę miejscowości.
Wpłata zadatku jest potwierdzeniem zapisania się na rekolekcje. Pozostałą część należy wpłacić na powyższe konto najpóźniej
2 tygodnie przed wyjazdem. UWAGA! Brak możliwości wpłaty gotówki przy autokarach! W przypadku rezygnacji, zadatek
może zostać zwrócony TYLKO do końca kwietnia.
8. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na podany adres e-mail po wpłacie zadatku.
9. Wyjazd i powrót autokarem z następujących miejsc:
Turnus I – 29.06 do Tarnawy Dolnej:
• Olkusz: parafia pw. św. M.M. Kolbego na ul. Sosnowej 1, odjazd o godz. 10.30;
• Dąbrowa Górnicza: o godz. 11:30 z parkingu za Pałacem Kultury Zagłębia;
• Sosnowiec – Zagórze: parking przy E. Leclerc, na ul. Braci Mieroszewskich, odjazd o godz. 12:00.
Powrót w godzinach popołudniowych w te same miejsca.
.
Turnus II – 17.07 do Brennej:
• Olkusz: parafia pw. św. M.M. Kolbego na ul. Sosnowej 1, odjazd o godz. 10.30;
• Dąbrowa Górnicza: o godz. 11:30 z parkingu za Pałacem Kultury Zagłębia;
• Sosnowiec – Zagórze: parking przy E. Leclerc, na ul. Braci Mieroszewskich, odjazd o godz. 12:00.
Powrót w godzinach popołudniowych w te same miejsca.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Można otrzymać następujące dokumenty do zakładu pracy (proszę zaznaczyć potrzebne)
□ potwierdzenie pobytu
□ potwierdzenie wpłaty wystawione na (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna):
.............................................................................
Proszę koniecznie zaznaczyć właściwą opcję dojazdu uczestnika do ośrodka rekolekcyjnego:
□ dojazd i powrót autokarem
□ dojazd i powrót własny
* forma wypoczynku
** dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, oraz dla osób po 3 kl. gimnazjum, które uczestniczyły już w rekolekcjach
oazowych

B.

ZGŁOSZENIE – INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię (imiona) i nazwisko uczestnika
Data urodzenia
PESEL

___________

Wiek

Data imienin

Szkoła

po klasie

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów
Adres zamieszkania uczestnika (ulica, nr domu i
mieszkania, miejscowość z kodem pocztowym)

Adres zamieszkania* rodziców ( * lub ich pobytu, jeśli jest inny
niż adres zamieszkania)
□ Taki sam jak adres uczestnika
□ Inny (podaj ulicę, nr domu i mieszkania, miejscowość z kodem
pocztowym)

Parafia zamieszkania uczestnika
E-mail kontaktowy
Numer telefonu uczestnika

Numer telefonu rodziców

INNE INFORMACJE
1. Uwagi o stanie zdrowia uczestnika
Choroby przewlekłe (jakie) ............................................................................................................................. ..................................
Uczulenia (podać na co oraz wskazane leki) ....................................................................................................................................
Jak znosi jazdę samochodem? ...........................................................................................................................................................
Leki przyjmowane stale (jakie dawki, zalecenia?) ...........................................................................................................................
Inne uwagi ....................................................................................................................... ..................................................................
2. Informacja o szczepieniach ochronnych (lub dołączenie kserokopii książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)
Szczepienia ochronne (podać rok) tężec.................................................................. błonica ............................................. ...............
dur ….................................................................inne ................................................................................. .......................................
3. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia nim. ….......................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................. ..........
…....................................................................................................................... .................................................................................
Prosimy o rzetelne podanie powyższych informacji. Pozwolą one uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia sytuacji oraz zbędnych
interwencji lekarskich. W innym przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestnika i ma prawo
odesłać go do domu.
ZGODA RODZICÓW
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Oświadczam, że
podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie jego
pobytu na rekolekcjach.
Zapoznałam(em) się z regulaminem rekolekcji, który można pobrać na stronie www.sosnowiec.oaza.pl oraz
z informacjami zawartymi w karcie uczestnika i akceptuję je. Zgadzam się, aby mój syn (córka) uczestniczył(a) w oazie
rekolekcyjnej i zlecam opiekę nad moim dzieckiem wychowawcom wyznaczonym przez Diecezjalną Diakonię Oaz
Rekolekcyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie uczestnika w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz w celach organizacyjnych przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu ŚwiatłoŻycie Diecezji Sosnowieckiej” reprezentowane przez ks. Andrzeja Nackowskiego (adres: parafia p. w. św. Elżbiety
Węgierskiej, ul. Sobieskiego 1, 43-602 Jaworzno (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z pózn. zm.)).
data ............................................................

….............................................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego uczestnika

Drodzy Rodzice!
Oaza to wyjazd wakacyjny realizowany według programu opracowanego przez Sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego. Plan Oazy przewiduje czas na wycieczki, wypoczynek i rozrywkę, jednak zasadniczym celem rekolekcji jest
pogłębienie wiary i zaangażowania w życie Kościoła przez Mszę św., spotkania w grupie, modlitwę poranną i wieczorną.
Na rekolekcjach oazowych Waszymi dziećmi będą się opiekować wykwalifikowane osoby: kapłani, klerycy i animatorzy,
którzy ukończyli odpowiednie kursy. Rekolekcje są organizowane w ośrodkach rekolekcyjnych i szkołach, noclegi są w pokojach
lub salach wieloosobowych, młodzieży zapewniamy pełne wyżywienie i ubezpieczenie. Na rekolekcjach oazowych poszczególne
grupy podejmują dyżury na rzecz wspólnoty (np. dyżur porządkowy, liturgiczny, artystyczny, gospodarczy itd.). Podpisując kartę
uczestnictwa, wyrażacie Państwo zgodę na podejmowanie przez dzieci wyżej wymienionych zadań.
Zapraszamy do podjęcia wspólnej modlitwy za Wasze dzieci i posługujących na rekolekcjach.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKA
Na rekolekcje zabieramy ze sobą: kartę uczestnika, Pismo Święte, różaniec, odpowiedni strój codzienny i odświętny (dziewczęta –
dłuższe spódnice lub sukienki oraz bluzki, a chłopcy – długie spodnie), odpowiednie obuwie do chodzenia po górach, kurtkę lub
płaszcz nieprzemakalny, ciepłą odzież; dokumenty (ważna legitymacja szkolna lub dowód osobisty, książeczka zdrowia + karta
chipowa Kasy Chorych), śpiwór, prześcieradło, jasiek, notatnik. Warto zabrać również śpiewnik, instrumenty muzyczne itp.
Chłopców, którzy są ministrantami i lektorami, prosimy o zabranie komży lub alby. Osoby posiadające przy sobie telefon
komórkowy zobowiązują się do korzystania z niego według zasad ustalonych przez wychowawców.
PRZEŻYTA FORMACJA REKOLEKCJYJNA
Rekolekcje
Miejscowość i rok

Rekolekcje

ODB

OE

OND I º

ONŻ I º

OND II º

ONŻ II º

OND III º

inne:

Miejscowość i rok

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekolekcji oraz z informacjami zawartymi w karcie uczestnika i akceptuję je.
podpis uczestnika................................................................

C.

SKIEROWANIE MODERATORA I ANIMATORA Z PARAFII (WSPÓLNOTY)
Oświadczam, że ................................................................ uczestniczył(a) przez ....................... ...................... w cotygodniowych
spotkaniach formacyjnych w małej grupie, w parafii ......................................................., realizując program ....................... ...........
Informuję, że został(a) on(a) przygotowany(a) zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie do przeżywania tych rekolekcji:
czytelny podpis moderatora.................................................

czytelny podpis animatora........................................

Kapłani posyłający uczestników na Oazę rekolekcyjną, powinni zatroszczyć się, aby mogli oni kontynuować spotkania
formacyjne w parafii po Oazie. Jest to ważny warunek owocnego uczestniczenia w rekolekcjach.

D. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA NA REKOLEKCJE

Postanawia się:
□ Zakwalifikować i skierować uczestnika na rekolekcje w turnusie ................... do …......................................................................
□ Odmówić skierowania uczestnika na rekolekcje ze względu ….......................................................................................................
…..................................................................................................................................... .......................................................................
Zadatek w wysokości …............................................. wpłynął na konto.
data ................................................

podpis organizatora ...................................................................

E. POTWIERDZENIE POBYTU

Uczestnik przebywał w (adres miejsca rekolekcji)
…....................................................................................................................................
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................................................ do dnia (dzień, miesiąc, rok) .................................................
data...................................................

podpis kierownika wypoczynku........................................................

F. INFORMACJA KIEROWNIKA o stanie zdrowia uczestnika i chorobach przebytych przez niego podczas rekolekcji

…............................................................................................................................ ................................................................................
…................................................................................................................................................... .........................................................
…..................................................................................................................................................................................................... .......
data..................................................

podpis kierownika wypoczynku..................................................

G. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA ANIMATORA (WYCHOWAWCY)

…............................................................................................................................ ................................................................................
…............................................................................................................................ ................................................................................
…................................................................................................................................................................ ............................................
data......................................................................

podpis wychowawcy wypoczynku................................................

