KARTA UCZESTNIKA OAZY WAKACYJNEJ
„WĘDROWNEJ” 2018
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:............................................................................................................................ ..........................
A. INFORMACJE O REKOLEKCJACH
1. Oaza „wędrowna” to rekolekcje Oazy Nowego Życia 0 i I stopnia przeżywane w formie obozu wędrownego. Celem
wędrówki pasmami Beskidów jest Centrum Ruchu Oazowego w Krościenku n/Dunajcem. Mogą w niej uczestniczyć osoby po
2 klasie gimnazjum. Rekolekcje odbywają się od 17.07-02.08.2018 r.
2. Koszt rekolekcji: 690 zł + dojazd 90 zł
3. 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).
4. Rekolekcje trwają 15 dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu. Podane daty to dni przyjazdu i wyjazdu. Ze względu na
charakter i program Oazy nie przewiduje się późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego odjazdu.
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, oaza wędrowna.
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 17.07 - o godz. 6.00 z parkingu przy parafii Zesłania Ducha Świętego w Sosnowcu.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10. Można otrzymać następujące dokumenty do zakładu pracy (proszę zaznaczyć potrzebne)
□ potwierdzenie pobytu □ potwierdzenie wpłaty wystawione na (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna):
...........................................................................................
11. Rekolekcje oazowe w formie obozu wędrownego wymagają nie tylko odpowiedniego nastawienia duchowego, ale również
dobrego zdrowia i kondycji fizycznej. Wyruszamy z serca Bieszczad a następnie przez Beskid Niski, Pasmo Jaworzyny Krynickiej,
Radziejowej i Małe Pieniny docieramy do Krościenka n. Dunajcem. W czasie wędrowania będziemy przeżywać cały program
rekolekcji, dlatego odcinki wędrówki nie są długie (od 3 do 8 h marszu dziennie) – ale w związku z poruszaniem się z plecakiem
wymagają dość dobrej kondycji i zdrowia. Noclegi będą głównie w namiotach oraz schroniskach. Będziemy korzystać ze
wspólnego, zakupionego przed rekolekcjami prowiantu. Prawie zawsze będzie możliwość umycia się, np. w potoku. Będziemy
poruszać się z plecakami: ich waga nie powinna przekraczać 15 kg. W tym 10–12 kg na osobisty bagaż i 3-5 kg bagaż wspólny:
prowiant, namioty, naczynia, gitara, sprzęty liturgiczne itd.). Aby podjąć decyzję o przyjęciu na takie rekolekcje "w drodze"
wskazane jest badanie lekarskie oraz przeżycie wędrówki w górach.
12. Konieczny sprzęt turystyczny: plecak (chłopcy min. 65 l, dziewczęta – 55 l), lekki, ciepły śpiwór (do 2 kg), karimata, kurtka
przeciwdeszczowa i peleryna, 2 pary butów pełnych + sandały, polar lub sweter, krótkie i długie wygodne spodnie, lekkie naczynie
i przybory do jedzenia i mycia, latarka, nakrycie głowy. Można zabrać kije turystyczne. Będzie możliwość dowiezienia prowiantu
lub ubrań do grupy, np. ubrania na czas pobytu w Krościenku.
13.Przed Oazą – w wyznaczonym i rozesłanym wcześniej terminie, w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sosnowcu,
ul. Szymanowskiego 49 – odbędzie spotkanie organizacyjne przed rekolekcjami, na którym otrzymamy rzeczy wspólne do
spakowania i na które będziemy mogli przywieźć rzeczy, które chcemy, aby zostały do nas dowiezione.
14. Nie zapomnijmy legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, książeczki zdrowia, karty magnetycznej do przychodni, karty
zgłoszeniowej na rekolekcje (w przypadku osób, które przesłały ją tylko elektronicznie). Wszystko – a zwłaszcza dokumenty
i pieniądze, śpiwór i ubrania pakujemy dodatkowo w nieprzemakalne, mocne worki.
15. Zabieramy Nowy Testament i różaniec. Nie zabieramy ze sobą sprzętu elektronicznego. Osoby posiadające przy sobie telefon
komórkowy zobowiązują się do korzystania z niego ściśle według zasad ustalonych przez diakonię wychowawczą.

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 / prawnych 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
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w oazie rekolekcyjnej wędrownej, na warunkach określonych
w informacjach o Oazie Rekolekcyjnej i zlecam opiekę nad mym dzieckiem wychowawcom wyznaczonym przez
Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej. Oświadczam, że znane mi są zasady pobytu na rekolekcjach
zawarte w informacjach.
Równocześnie oświadczam, po konsultacji z lekarzem, że dziecko może uczestniczyć w górskim obozie wędrownym, nieść
przewidziany w informacjach bagaż i nocować w określonych w informacjach warunkach. Stwierdzam, że podałam(em)
wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki.
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam sie 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 pobytu dziecka na rekolekcjach.
Zapoznałam(em) się z regulaminem rekolekcji, który można pobrać na stronie www.sosnowiec.oaza.pl i z informacjami
zawartymi w karcie uczestnika. Zgadzam się, aby mój syn (córka) uczestniczył(a) w oazie rekolekcyjnej i zlecam opiekę nad
moim dzieckiem wychowawcom wyznaczonym przez Diecezjalną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych.
……………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

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 Światło-Życie
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.)).

Drogi Uczestniku Oazy!
Chcemy zaprosić Cię do przeżycia niezwykłej, wakacyjnej przygody, w której masz szansę spotkać Boga i wspaniałych
ludzi – chcemy zaprosić Cię na Oazę. Co to jest Oaza?
To 15 dni, w czasie których możesz poznać i pogłębić swoją wiarę, zaprzyjaźnić się z Bogiem i fantastycznymi ludźmi. To
czas cudownych przeżyć, przyjaźni, zabawy i radości. Na Oazie możesz odkryć, że w czasie rekolekcji i na Mszy Świętej nie
musisz się nudzić; tutaj możesz otwarcie rozmawiać z innymi o wierze, poznawać Biblię i modlitwę, odkrywać Boga w pięknie
przyrody; możesz wiele przeżyć
i świetnie się bawić.
W czasie rekolekcji Twoimi opiekunami będą animatorzy, którzy chcą towarzyszyć Ci jako Twoi przyjaciele w dobrym
przeżyciu tego czasu. Razem z księdzem, który prowadzi rekolekcje, chcą pokazywać Ci jak stawać się wartościowym, wolnym
człowiekiem, szanującym siebie, innych i Boga. Prosimy, zaufaj im i współpracuj z nimi. Przyjeżdżając na Oazę, postaraj się jak
najpełniej uczestniczyć w jej programie. Spróbuj być otwartym na innych i razem z nimi budować prawdziwie przyjacielską
wspólnotę.
Ponieważ Oaza jest miejscem wyciszenia się i otwarcia na Boga oraz drugiego człowieka, prosimy Cię, byś nie zabierał
sprzętów multimedialnych i korzystał z telefonu komórkowego w czasie wolnym, zgodnie ze wskazaniami wychowawców. Uwierz
nam, że to możliwe i wyzwalające! :) Oaza to też czas odkrywania swojej wartości jako mężczyzny i kobiety, dlatego prosimy Cię
koniecznie o zabranie odpowiedniego ubrania: dziewczyny – dłuższych spódnic lub sukienek, chłopcy - długich spodni, które będą
dla nas odświętnym strojem w czasie modlitwy u celu naszych rekolekcji w Krościenku oraz w ostatnim dniu oazy..
Zachęcamy Cię, byś przygotował się do Oazy przez modlitwę i spowiedź. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą dobrego
humoru:) i dobrego nastawienia. Czekamy na Ciebie. Przyjedź – nie będziesz żałować! Jeśli przeczytałeś te informacje
i akceptujesz je, podpisz się tutaj:
podpis uczestnika........................................................
oraz podaj informacje o Twojej formacji:
Uczestniczyłem już w wyjazdach oazowych, parafialnych itp.
…............................................................................................................................ ....
Uczestniczyłem w spotkaniach na parafii ......................................................................................................................................
Jestem ministrantem (lektorem), należę do scholi itp......................................................................................................................
C. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA NA REKOLEKCJE
Postanawia się:
□ Zakwalifikować i skierować uczestnika (imię i nazwisko
uczestnika)…................................................................................................... na rekolekcje w turnusie ................... do
…............................................................................................................................ ...............
□ Odmówić skierowania uczestnika na rekolekcje ze względu ….......................................................................................................
…............................................................................................................................ ................................................................................
Zadatek w wysokości …............................................. wpłynął na konto.
data ................................................

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

D. POTWIERDZENIE POBYTU
Uczestnik przebywał w …................................................................................................................
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................................................
do dnia (dzień, miesiąc, rok) ...........................................................
data...................................................

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

E. INFORMACJA KIEROWNIKA o stanie zdrowia uczestnika i chorobach przebytych przez niego podczas rekolekcji
…............................................................................................................................ ................................................................................
…................................................................................................................................. ...........................................................................
…................................................................................................................................................................................... .........................
…............................................................................................................................................................................................................
data..................................................
podpis kierownika wypoczynku..................................................
F. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA ANIMATORA (WYCHOWAWCY)
…............................................................................................................................ ................................................................................
…................................................................................................................................................ ............................................................
….................................................................................................................................................................................................. ..........
…....................................................................................................................... .....................................................................................
data..................................................
podpis wychowawcy wypoczynku..............................................

