
Karta wyjazdu rekolekcyjnego 

W dniach od 25 czerwca - 1 lipca 2016 r. odbędą się 
rekolekcje oazowe Ruchu Światło-Życie dla dzieci, tzw. Oaza 
Dzieci Bożych. Rekolekcje są adresowane szczególnie dla 
dzieci z klas III-V (dzieci po VI klasie zapraszamy już na 
rekolekcje OND). W wyjątkowych sytuacjach wiek dziecka 

może zostać obniżony na odpowiedzialność rodziców. Rekolekcje odbędą się w Dusznikach-
Zdrój w klasztorze oo. Franciszkanów.  

Imię i nazwisko dziecka: ___________________________________________________________________ 
Data i miejsce urodzenia: ___________________________________________________________________ 
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________ 
Dziecko ukończyło klasę: __________________________________________________________________ 
Numer PESEL: __________________________________________________________________________ 
Dziecko należy do parafii pod wezwaniem: _________________________________w__________________ 
 

Proszę zabrać ze sobą:  

 

1. Pismo Święte (Stary i Nowy Testament) modlitewnik „Drogę do Nieba” i różaniec 
2. Notatnik (zeszyt) i długopis 
3. Strój: na zimne dni, kąpielowy, sportowy (nakrycie głowy) i odświętny do kościoła 
4. Buty sportowe do chodzenia po górach  i eleganckie (na Mszę św.) buty na salę gimnastyczną (obowiązkowo z białą podeszwą) 
5. Jeżeli dziecko chce ubogacić wspólnotę, to może zabrać z domu kostium, ulubione gry itd.  
6. W tym roku również planujemy edycję oazowego: „Mam talent”, dlatego wszelkie podkłady muzyczne proszę przygotować 
wcześniej w domu, bądź zabrać ze sobą instrument muzyczny. Instrumenty przydadzą się w czasie Mszy św.  
7. Pozostałą kwotę do zapłaty (400zł), zaliczka (100 zł do 15 czerwca) 

 

Informuj ę, że moje dziecko (wypełniają rodzice):  

(proszę zakreślić odpowiedzi, które dotyczą dziecka ) 

�  Choruje na _______________________________________________ (nazwa choroby, leki  i ich dawkowanie1) 

�  Nie może przebywać na słońcu 

�  Nie potrafi pływać 

�  Jest alergikiem _______________________________________________ (nazwa leków, dawkowanie) 

�  cierpi na chorobę lokomocyjną i przyjmuje następujące lekarstwa ---------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________________.  

�  w przypadku bólu głowy proszę podać _____________________________________(nazwa lekarstw) 

�  w przypadku bólu głowy proszę nie podawać żadnych leków 

�  w przypadku bólu żołądka proszę podać ____________________________________(nazwa lekarstw) 

�  w przypadku bólu żołądka proszę nie podawać żadnych lekarstw 

�  inne sprawy związane ze zdrowiem, zachowaniem dziecka, o których powinien wiedzieć ksiądz prowadzący oraz kadra biorąca 
udział w wyjeździe rekolekcyjnym: lęki, nadpobudliwość oraz inne istotne zachowania mogące mieć wpływ na grupę. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
UWAGA! 

NIE PRZYJMUJEMY DZIECI CHORYCH NA CHOROBY PSYCHICZN E! 
                                                           
1 Bardzo proszę zaopatrzyć dziecko w lekarstwa, które przypuszczalnie będzie przyjmować i zostawić informacje o ich zażywaniu. Kontrolę medyczna nad dziećmi 
przejmie pielęgniarka, która będzie na rekolekcjach. 



Podczas trwania rekolekcji zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu oraz posiadania, używania narkotyków, 
a także oddalania się bez zezwolenia opiekuna. Ze względu na dobro dzieci, w czasie trwania rekolekcji dzieci będą 
miały ograniczony dostęp do telefonów komórkowych (taka możliwość będzie jedynie w dniu przyjazdu oraz 30 
czerwca po południu, żeby poinformować rodziców o godzinie ich odbioru). Jeżeli dzieci przez całe rekolekcje 
miałyby się bawić telefonami prosimy ich nie wysyłać na rekolekcje, ponieważ mija się to z założeniami rekolekcji, 
jako czasu wyciszenia, modlitwy i integracji z rówieśnikami. Za rzeczy cenne ale niekonieczne, organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności. Prosimy nie dawać dzieciom gier elektronicznych, odtwarzaczy mp3 i innych niepotrzebnych 
gadżetów. W przeciwnym razie, jeżeli będą zakłócały przebieg rekolekcji zostaną zabrane i oddane w dniu ich 
zakończenia. 

Uczestnicy rekolekcji są zobowiązani do kulturalnego zachowania się, przestrzegania norm i przepisów 
obowiązujących w miejscu pobytu.  

Odebranie dziecka w dowolnym czasie trwania rekolekcji nie upoważnia organizatora rekolekcji do zwrotu 
kosztów finansowych poniesionych przez rodziców.  

Rodzice zobowiązanie są do natychmiastowego odbioru dziecka z rekolekcji, jeśli w sposób uparty nie będzie 
chciało podporządkować się programowi rekolekcji oraz przepisom obowiązującym w ośrodku rekolekcyjnym.  

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

Jako rodzic w razie zagrożenia życia mojego dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne i operacje. W razie problemów wychowawczych proszę kadrę animatorów o poinformowanie mnie         
o tym telefonicznie __________________________________ (nr telefonu do rodzica), a w przypadku braku poprawy 
zachowania zobowiązuję się osobiście odebrać dziecko z ośrodka rekolekcyjnego. Jeżeli będzie taka potrzeba wyrażam 
zgodę na przewóz dziecka prywatnym środkiem lokomocji.  

Zgadzam się, aby mój syn (moja córka) uczestniczył(a) w oazie rekolekcyjnej z zastrzeżeniami zapisanymi na 
niniejszej karcie i zlecam opiekę nad moim dzieckiem wychowawcom wyznaczonym przez Diecezjalną Moderację 
Ruchu Światło-Życie.  Zaświadczam, że udzieliłem/am odpowiedzi zgodnie z rzeczywistością.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych w tej karcie uczestnika danych osobowych mojego dziecka i moich dla potrzeb pracy formacyjnej 
Ruchu Światło-Życie.  (Zgodnie z ust. z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, dz. ust. nr 133 poz. 883). 

 

......................................................................................................................................................................... 
            (podpis rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejscowość) 

____________________ 

Proponuję wykonać ksero podpisanego dokumentu, albo przynajmniej zapisać potrzebne informacje z tej karty. W razie pytań proszę 
się skontaktować ze mną osobiście, nr tel. 888537504, w przypadku braku łączności, proszę zostawić wiadomość tekstową. 

Dziecko należy przywieźć do Dusznik-Zdrój dnia 25 czerwca od godz. 10.30-12.00, a odebrać 1 lipca od godz. 12.30 -
13.00. Po godz. 13.00 organizator nie gwarantuje opieki nad dzieckiem. W czasie trwania rekolekcji proszę nie urządzać 
odwiedzin, żeby nie naruszać dynamiki rekolekcyjnej, chyba że w koniecznych sytuacjach, kiedy będzie tego wymuszało 
zachowanie bądź choroba dziecka (doświadczenie pokazuje, że wszelkie odwiedziny ze strony najbliższych ostatecznie sprawiają, 
że dziecko trzeba przedwcześnie odebrać z rekolekcji). Zaliczkę w wysokości 100 zł należy zapłacić do 15 czerwca 2016 r. 
osobiście lub na konto (BZ WBK 23 1090 2200 0000 0001 0970 6028, ks. Zygmunt Nagel, Parafia pw. Wniebowzięcie N.M.P w 
Raciborzu, ul. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz, w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka) i oddać wraz z tą 
kartą osobiście lub wysyłając listem na adres parafii Wniebowzięcia N.M.P w Raciborzu. Można również niniejszą kartę wysłać             
w postaci zeskanowanej na e-mail: zygmuntnagel@gmail.com (zaliczka jest przeznaczona na rezerwację domu rekolekcyjnego, 
kwestie organizacyjne i gospodarcze, dlatego w wypadku rezygnacji dziecka z wyjazdu po 15 czerwca 2016 r. nie można jej 
odzyskać, a jedynie na to miejsce wysłać inną osobę) Pozostałą kwotę w wysokości 400 zł należy wpłacić w dniu przyjazdu.         
W cenę wyjazdu wliczone są koszty noclegów, wyżywienia (kuchnia z ośrodka rekolekcyjnego) oraz dodatkowych wyjazdów         
i atrakcji. Dzieci należy zawieźć do Dusznik prywatnym środkiem lokomocji lub zorganizować wspólny wyjazd dzieci, które         
z danej miejscowości planują wziąć w nich udział.  

Ks. Zygmunt Nagel – moderator rekolekcji ODB w Dusznikach-Zdrój 
Tel. 888537504 
 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) 
ul. Podgórska 4 

57-340 Duszniki Zdrój, tel. 074/ 866 94 40 


