
............................................................
podpis Ks. Moderatora Oazy

Porêczenie osób odpowiedzialnych za formacjê uczestnika

Podpis animatora grupy formacyjnej

Podpis moderatora lub odpowiedzialnego
wspólnoty deuterokatechumenalnej
/jeœli we wspólnocie jest moderator - konieczna jest zgoda moderatora/

Podpis moderatora rejonu
/w przypadku, gdy wspólnota nie ma moderatora/

Podpis moderatora diecezji
/w przypadku zg³oszenia na rekolekcje organizowane przez inn¹ diecezjê/

Adnotacje o pobycie na oazie zaanga¿owanie w ¿ycie grupy formacyjnej i wspólnoty,
przyjêcie treœci proponowanych na rekolekcjach

............................................................
podpis animatora

Potwierdzam, ¿e zg‡aszaj„cy siŒ zosta‡ przygotowany do prze¿ycia rekolekcji

Kontakt do animatora
/telefon, email/

WYPE£NIA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

TURNUS STOPIEÑ
w .......................................................................................

w ramach Oazy Wielkiej ...................................................

Podpis ..........................

Skierowano na Oazê Rekolekcyjn¹

Dodatkowe informacje

Inne

10

20

30

Rekolekcje / stopieñ:

Wp‡acam zadatek                        z‡

I
II
III

Turnus / termin:

Zg³aszam siê =Zg³aszam siê na Rekolekcje Ruchu Œwiat³o - ¯ycie:

ImiŒ i
Nazwisko

PESEL

Adres
zamieszk.

Kod
pocztowy

Poczta

Parafia /
wspólnota

Telefon
domowy

Telefon
kom.

Diecezja Rejon

E-mail

Informacje o rekolekcjach i zg³oszeniach:
Poni¿sze pola nale¿y wype³niæ drukowanymi literami

http://www.warszawa.oaza.pl/dor/Dane personalne

piecz¹tka Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

piecz„tka
numer zg³oszenia

datownik

KARTA UCZESTNIKA
OAZY REKOLEKCYJNEJ
RUCHU ŒWIAT£O-¯YCIE

W razie rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach zadatek zostanie przekazany na potrzeby Ruchu �wiat‡o-�ycie.



ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH
1. Oaza Nowego flycia jest form„ rekolekcji Ruchu �wiat‡o-flycie i odbywa siŒ na mocy misji udzielonej

przez biskupa ordynariusza. Zasadniczym celem tego wyjazdu jest pog‡Œbienie ¿ycia wewnŒtrznego
i formacja biblijno-liturgiczna, dlatego te¿ zasadniczymi punktami programu s„: codzienna modlitwa,
Eucharystia, spotkania w grupach, oraz cisza nocna. Element formacyjny stanowi„ równie¿ wycieczki
i wspólny wypoczynek. Poniewa¿ rekolekcje nie s„ wyjazdem kolonijnym i nie maj„ charakteru
rozrywkowego (wczasowego), dlatego bardzo prosimy o odpowiednie przygotowanie siŒ, aby
przyjechaæ do Oazy z w‡a�ciwym nastawieniem.

2. Pierwsza data jest dniem przyjazdu (nale¿y przyjechaæ do godziny 16:00), druga data jest dniem
odjazdu. Nie przyjmuje siŒ nikogo, kto ma zamiar do Oazy przyjechaæ pó�niej lub odjechaæ wcze�niej,
pierwszy i ostatni dzieæ maj„ bowiem szczególne znaczenie dla prze¿ycia Oazy Rekolekcyjnej.

3. Podró¿ na rekolekcje i z powrotem odbywa siŒ na w‡asny koszt.

4. Ze wzglŒdu na realizowany w Oazach program wychowawczy nale¿y przy zg‡aszaniu przestrzegaæ
w‡a�ciwych kryteriów wieku: 0 st. ONfl - przynajmniej po 2 kl. gimnazjum, 1 st. ONfl - przynajmniej po 3 kl.
gimnazjum.

5. Uczestnicy rekolekcji przywo¿„ ze sob„:
Pismo �wiŒte (na 2 st. koniecznie Stary Testament);
kartŒ uczestnika;
ró¿aniec, �wiecŒ;
legitymacjŒ szkoln„/studenck„ (dotyczy osób ucz„cych siŒ) lub wa¿n„ legitymacjŒ ubezpieczeniow„
(dotyczy osób pracuj„cych);
�piwór;
materia‡y pi�miennicze do notowania;
ubrania i buty na ró¿n„ pogodŒ;
strój odpowiedni do ko�cio‡a: dziewczŒta - d‡ug„ spódnicŒ lub sukienkŒ, ch‡opcy - d‡ugie spodnie i albŒ.

6. W miarŒ mo¿liwo�ci uczestnicy przywo¿„ ze sob„:
�piewniki i instrumenty muzyczne;
materia‡y plastyczne;
sprzŒt sportowy i materia‡y na pogodne wieczory.

7. Na rekolekcje nie przywozimy ze sob„:
urz„dzeæ elektronicznych typu: audio (np. walkman), TV, komunikacyjnych (telefon komórkowy), itp.
cennych rzeczy,
leginsów, bluzek na rami„czkach, itp.

8. Oaza Nowego flycia ma charakter zamkniŒty i z tego wzglŒdu nie przewiduje siŒ odwiedzin. Dotyczy to
zarówno rodziców, kole¿anek, kolegów, jak i znajomych z poprzednich rekolekcji (równie¿ animatorów!).

9. Podczas rekolekcji obowi„zuje ca‡kowity zakaz u¿ywania �rodków psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu,
narkotyków. W przypadku z‡amania tej zasady prowadz„cy rekolekcje maj„ prawo natychmiastowego
odes‡ania uczestnika do domu, lub wezwania rodziców (opiekunów) do odebrania dziecka z miejsca,
gdzie odbywaj„ siŒ rekolekcje.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oœwiadczam, ¿e powy¿sze zasady s¹ mi znane i zobowi¹zujê siê do ca³kowitego ich
przestrzegania przez ca³y czas trwania rekolekcji.

podpis uczestnika

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

Dotyczy uczestników poni¿ej 18-go roku ¿ycia:

wyra¿am zgodŒ, aby moje dziecko
uczestniczy‡o w rekolekcjach Ruchu �wiat‡o-flycie i powierzam opiekŒ nad nim wyznaczonym
przez Ruch osobom. W razie zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka zgadzam siŒ równie¿ na
leczenie i wykonywanie zabiegów lekarskich w czasie trwania rekolekcji tj. od...........................
do........................

Akceptuj„c zasady uczestnictwa w rekolekcjach,

podpis rodziców lub opiekunów

.............................................................
miejscowoœæ i data

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

miejscowoœæ i data

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

Jestem cz‡onkiem KWC od .................r kandydatem nie nale¿Œ.

Moja dotychczasowa formacja w Ruchu

imiê i nazwisko animatora
Do udzia‡u w rekolekcjach zasta‡em(am) przygotowany(a) przez .............................................................

By³am(em) = miejscowoœæ rok

00

10

30

KODA

Inne

20

Rekolekcje wakacyjne:

Informacje o zaanga¿owaniu uczestnika
w ¿ycie wspólnoty deuterokatechumenalnej:

Informacje o stanie zdrowia

.............................................................
podpis

.............................................................
miejscowoœæ i data

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

Wype³nia lekarz

wype³nia animator grupy formacyjnej

kroki (ile?) celebracje (ile?)

spotkania formacyjne po 2 st. :(ile razy w mies.)

Triduum Paschalne w formie rekolekcji :(rok)

Oazy Modlitwy (ile)W minionym roku:

spotkania formacyjne po 3 st. :(ile razy w mies.)

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

Dni Wspólnoty (ile)

spotkania formacyjne po 0 st. :(ile razy w mies.)

Formacja w ci¹gu roku:

przyjŒcie do deuterokatechumenatu :(rok)

Nabo¿eæstwo Misji :(rok)

(zachowanie i postawa uczestnika na spotkaniach ma³ej grupy, talenty i charyzmaty, dojrza³oœæ emocjonalna, kultura osobista; uczestnictwo
w ¿yciu wspólnoty: uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych wspólnoty, duch s³u¿by i mi³oœci we wspólnocie, gotowoœæ do œwiadectwa;
owoce czasu formacji minionego roku   przyjêcie treœci formacyjnych, oznaki przemiany ¿ycia, ¿ycie sakramentalne; inne wa¿ne informacje o
uczestniku, które mog¹ staæ siê pomocne dla prze¿ycia rekolekcji)


