KARTA UCZESTNICTWA
W REKOLEKCJACH RUCHU ŚWIATŁO–ŻYCIE
Nazwisko ……...……...........……….....…….…… Imię ………………….…......…..……
Adres: ul. ……………......…………………………………………………………………...
Miejscowość…....………..……………………………. Kod pocztowy …...……...........…
Tel. uczestnika ……………….………. Tel. Rodziców.: ....…...............………………
Data urodzenie .......................................................PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parafia:...…………………………………………………………………………………..…
………………………………………………......................................................................
Uczeń: kl. ……… Szkoły ...............................................................................…………..
Zgłaszam się na oazę: …………....….......…. w dniach………...…....……..turnus ….…..
W miejscowości …………………………………………………………………………….
Uczestniczyłem(am)

w

Rekolekcjach

(gdzie,

kiedy

i

jakich):

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

OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ UCZESTNIKA
Po zapoznaniu się z informacjami dla uczestników i rodziców, oświadczam, że akceptuje program
rekolekcji i będę podporządkował się poleceniom ks. moderatora oraz moich opiekunów.
Zgadzam się na wykorzystanie moich danych zamieszczonych w Karcie przez Moderację Ruchu
Światło-Życie Diecezji Kaliskiej.

________________________________
(miejscowość, data)

________________________________
(czyt elny podpis uczestnika)

OŚWIADCZENIE

RODZICÓW

(dotyczy

niepełnoletnich

uczestników

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

rekolekcji)
Ja niżej podpisany, zgadzam się, aby mój syn/córka uczestniczył w rekolekcjach Ruchu Światło Życie i

Czy otrzymywałeś/aś surowicę (jaką i kiedy)?

zlecam opiekę nad moim dzieckiem wyznaczonym przez moderatora Oazy

wychowawcom. Jednocześnie oświadczam, że dziecko zostało przeze mnie poinstruowane o
konieczności podporządkowania się regulaminowi rekolekcji oraz osobom odpowiedzialnym za

Jak znosisz jazdę samochodem?: DOBRZE / ŹLE
Inne uwagi o stanie zdrowia:
…………………………………………………………………………………....................................
OPINIA LEKARZA / RODZICA (niewłaściwe skreślić, resztę uzupełnić!)
Posiadacz karty może / nie powinien być uczestnikiem rekolekcji w terenie górzystym:

ich prowadzenie.
Karta została wypełniona zgodnie ze stanem rzeczy.

Wskazania i przeciwwskazania:
………………………………….....................................................................................…………...

________________________________

________________________________

(miejscowość, data)

(podpis rodziców lub opiekunów )

________________________________
(miejscowość i data)

________________________________
(podpis i pieczęć lekarza)

SKIEROWANIE Z PARAFII (wypełnia ks. Proboszcz, moderator lub animator)
Osoba zgłaszająca uczestniczyła / nie uczestniczyła w formacji śródrocznej
Karta wypełniona za moją wiedzą i zgodą.
________________________________

Wpisowe w wysokości ………………………….….zł przyjął
………...……………………………………….............................................................................…

________________________________

(pieczęć adresowa parafii)

(podpis i funkcja osoby kierującej)

_______________

________________________________

(data)

(podpis osoby przyjmującej)

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA

ADNOTACJE

Występujące dolegliwości i objawy

Rekolekcyjnej)

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

…………………………………………………………………………………………………………

Przebyte choroby (jakie, podać rok): .............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Przewlekłe: cukrzyca, padaczka, inne choroby …………………………………………....………...

…………………………………………………………………………………………………………

Czy w ostatnim czasie byłeś/aś w szpitalu? TAK / NIE (podać powód)

…………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

Na jakie pokarmy, leki i owady jesteś uczulony/a

…………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

O POBYCIE

W OAZIE

REKOLEKCYJNEJ (wypełnia diakonia Oazy

………………………………………………………………………………………………………..…
Czy w czasie pobytu będziesz musiał/a przyjmować leki pod kontrolą osoby dorosłej?
TAK / NIE ( jakie i kiedy ):
….............................……………………………………………………………………………..........
Jeśli podawanie leku połączone jest z zabiegiem, należy dołączyć właściwe skierowanie.
Należy też zaopatrzyć się w wystarczający zapas leków!

_______________
(data)

________________________________
(podpis moderatora Oazy Rekolekcyjnej)

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

1.

1.

OAZA JEST FORMĄ REKOLEKCJI organizowanych na różnym poziomie wieku.

OAZA JEST FORMĄ REKOLEKCJI organizowanych na różnym poziomie wieku.

Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia wewnętrznego, dlatego prosimy o należyte

Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia wewnętrznego, dlatego prosimy o należyte

przygotowanie się, aby przeżyć je w pełni.

przygotowanie się, aby przeżyć je w pełni.

2. W podanym terminie rekolekcji pierwszy dzień jest dniem przyjazdu (do godz.16.00), a

2. W podanym terminie rekolekcji pierwszy dzień jest dniem przyjazdu (do godz.16.00), a

ostatnim dniem, dzień odjazdu. W przypadku oaz zorganizowanym wspólnie wyjazdem,

ostatnim dniem, dzień odjazdu. W przypadku oaz zorganizowanym wspólnie wyjazdem,

nastąpi on w godzinach porannych, a powrót wieczorem. Nie przewiduje się możliwości

nastąpi on w godzinach porannych, a powrót wieczorem. Nie przewiduje się możliwości

późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu. Z tych samych przyczyn nie ma możliwości

późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu. Z tych samych przyczyn nie ma możliwości

odwiedzin, ani przez rodziców, krewnych czy przyjaciół, ani kolegów z innych oaz.

odwiedzin, ani przez rodziców, krewnych czy przyjaciół, ani kolegów z innych oaz.

3.

Na

oazach

przestrzega

się

podziału

na

małe

grupy

dokonanego

przez

zespół

3.

Na

oazach

przestrzega

się

podziału

na

małe

grupy

dokonanego

przez

zespół

prowadzących rekolekcje, który zastrzega sobie możliwość rozdzielenia grup parafialnych,

prowadzących rekolekcje, który zastrzega sobie możliwość rozdzielenia grup parafialnych,

rodzeństwa czy krewnych. Nie można uczestniczyć w rekolekcjach ONŻ

rodzeństwa czy krewnych. Nie można uczestniczyć w rekolekcjach ONŻ

II

stopnia

bez

wcześniejszego uczestnictwa w ONŻ I stopnia i formacji śródrocznej!

II

stopnia

bez

wcześniejszego uczestnictwa w ONŻ I stopnia i formacji śródrocznej!

4. Na rekolekcje niezbędne jest (na wszystkich stopniach) Pismo Święte (przynajmniej

4. Na rekolekcje niezbędne jest (na wszystkich stopniach) Pismo Święte (przynajmniej

Nowy Testament). Uczestnicy rekolekcji przywożą ze sobą śpiwór i

Nowy Testament). Uczestnicy rekolekcji przywożą ze sobą śpiwór i

jasiek.

Przy

jasiek.

Przy

kompletowaniu osobistego ekwipunku potrzebnego przy 17 -to dniowym wyjeździe należy

kompletowaniu osobistego ekwipunku potrzebnego przy 17-to dniowym wyjeździe należy

uwzględnić, że będzie się uczestniczyć w rekolekcjach. Należy zabrać strój odpowiedni do

uwzględnić, że będzie się uczestniczyć w rekolekcjach. Należy zabrać strój odpowiedni do

kościoła (dziewczęta pamiętają o spakowaniu sukien i spódniczek oraz nakryć na ramiona).

kościoła (dziewczęta pamiętają o spakowaniu sukien i spódniczek oraz nakryć na ramiona).

Należy też zabrać strój turystyczny i obuwie nadające się na piesze wycieczki (także do

Należy też zabrać strój turystyczny i obuwie nadające się na piesz e wycieczki (także do

chodzenia po górach i błocie) oraz zabezpieczenie przed deszczem. Ze względu na klimat

chodzenia po górach i błocie) oraz zabezpieczenie przed deszczem. Ze względu na klimat

należy pamiętać o możliwości spadków temperatury powietrza (mimo, że jest lato). Należy

należy pamiętać o możliwości spadków temperatury powietrza (mimo, że jest lato). Należy

zabrać ze sobą także: lekarstwa, notatnik, latarkę, gitarę lub inny instrument muzyczny (grający),

zabrać ze sobą także: lekarstwa, notatnik, latarkę, gitarę lub inny instrument muzyczny (grający),

śpiewnik, materiały do wykorzystania na pogodne wieczory.

śpiewnik, materiały do wykorzystania na pogodne wieczory.

Liturgiczna Służba Ołtarza przywozi ze sobą alby lub komże.

Liturgiczna Służba Ołtarza przywozi ze sobą alby lub komże.

PROSIMY NIE ZABIERAĆ ZE SOBĄ SPRZĘTU GRAJĄCEGO:

PROSIMY NIE ZABIERAĆ ZE SOBĄ SPRZĘTU GRAJĄCEGO:

radiomagnetofony, discmany, mp3-playery itp. Korzystanie z telefonów komórkowych jest

radiomagnetofony, discmany, mp3-playery itp. Korzystanie z telefonów komórkowych jest

ograniczone czasowo ( decyzja należy do moderatora). Należy się liczyć z nikłym zasięgiem

ograniczone czasowo ( decyzja należy do moderatora). Należy się liczyć z nikłym zasięgiem

sieci komórkowych w miejscu, gdzie odbywają się rekolekcje!

sieci komórkowych w miejscu, gdzie odbywają się rekolekcje!

5. Koszty udziału w rekolekcjach wynoszą 700,00 zł, zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Koszty udziału w rekolekcjach wynoszą 700,00 zł, zaliczka nie podlega zwrotowi.

6. Termin rekolekcji: 15-31.07.2017,

6. Termin rekolekcji: 15-31.07.2017,

7. Adres miejsca rekolekcji: ks. Jerzy Salamon, 33-390 Zabrzeż 25

7. Adres miejsca rekolekcji: ks. Jerzy Salamon, 33-390 Zabrzeż 25

8. Zapisy: Chełmce-ks. Jerzy Salamon, tel. 602 710 382; Kalisz-Aneta Krzak, tel.797 232 551

8. Zapisy: Chełmce-ks. Jerzy Salamon, tel. 602 710 382; Kalisz-Aneta Krzak, tel.797 232 551

9. Kapłan prowadzący:

9. Kapłan prowadzący:

ks. Jerzy Salamon , Chełmce 8,
www.kalisz.oaza.pl

62 - 860 Opatówek

ks. Jerzy Salamon , Chełmce 8,
www.kalisz.oaza.pl

62 - 860 Opatówek

