
 
VIII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA REKOLEKCJACH OAZOWYCH 

Dziecko przebywało na rekolekcjach ….……. w …………………………… w dniach …………………. 
 
 
……………………     ……….………..…………………………… 
 Data     Czytelny podpis kierownika wypoczynku 
 
IX. UWAGI I SPOSTRZE ŻENIA MODERATORA I ANIMATORA O UCZESTNIKU 
PODCZAS POBYTU NA REKOLEKCJACH OAZOWYCH  

(Np.: zaangażowanie w życie wspólnoty, przyjęcie treści na rekolekcjach, KWC, życie modlitwy, 
zachowanie, posłuszeństwo, kultura osobista, duch służby) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
 
 
Jak i gdzie uczestnik powinien kontynuować formację w Ruchu? 
........................................................................................................................................................ 
 
 
……………………..........        ......................…….....................               ....................................... 

Data                                              Podpis moderatora                                      Podpis animatora 
 
X. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA W CZASIE POBYTU NA R EKOLEKCJACH  

(Podać – jeśli były – informacje o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.): 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
 
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 
 
...................................................                                                            ........................................................ 
Miejscowość i data   Podpis i  pieczęć lekarza 
 
 
 
 

 

 
KARTA UCZESTNIKA 
Oazy Rekolekcyjnej 
Diakonia Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Lubelskiej 
 NIP 9462643257 REGON 040014525-00138 
 ul. Królewska 10, 20-109 Lublin 
  

 
 
 
 
I. DANE OSOBOWE 
(wypełniać DRUKOWANYMI literami) 
 

Imię Nazwisko 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

Adres rodziców (opiekunów) dziecka, przebywającego na rekolekcjach – jeśli inny niż adres wyżej 

Pesel 
           

 

Nr Kasy Chorych 

Data urodzenia Ukończona klasa 

Nazwa i adres szkoły 

Telefon opiekuna Mail 

Telefon uczestnika Diecezja 

Parafia 
 

Rejon  

 
Zapoznałem się z „INFORMACJAMI DLA OSOBY KIERUJĄCEJ NA OAZĘ REKOLEKCYJNĄ  

ORAZ DLA UCZESTNIKA OAZY” i przyjmuję zasady obowiązujące w oazie rekolekcyjnej. 
 

........................................................................................................................................... 
Data i  podpis uczestnika 

  

INFORMACJE O OAZIE 
Typ  

Miejsce  

Turnus  

Zaliczka  
DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA  
Postanawia się zakwalifikować i skierować 

dziecko na ww. rekolekcje 
Podpis Moderatora Diecezjalnego i DDOR: 

 
 

 



II. OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW  
Zgadzam się, aby moja (mój) córka (syn) uczestniczyła (-ył) w rekolekcjach oazowych. Opiekę 

zlecam wychowawcom wyznaczonym przez Diakonię Oaz Rekolekcyjnych Archidiecezji Lubelskiej. 
Oświadczam również, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o warunkach panujących  w oś-

rodku rekolekcyjnym oraz o adresie i rodzaju dojazdu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zawartych w części I, III, IV,  i X karty 

kwalifikacyjnej)  w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.  
 

………………………....................................................................................................................... 
Miejscowość i data                                                          Czytelny podpis rodziców (-ca)  lub opiekunów 

 

 
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROW IA UCZESTNIKA 

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki   
i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortopedyczny lub okulary) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (-EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE  
O DZIECKU, KTÓRE MOG Ą POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁA ŚCIWEJ OPIEKI  
W CZASIE POBYTU DZIECKA NA OAZIE REKOLEKCYJNEJ.  
 
............................................                                                    ..............................................
  Data      Podpis rodzica lub opiekuna 

 

IV. INFORMACJA PIEL ĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH 
 lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 
 
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec .............., błonica ..............., dur ....................., 
inne .................................................................................................................................... 

 
 

...................................   .......................................................... 
  Data     Podpis pielęgniarki 
 

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub opiekun) 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………….     ……………………………… 
 Data      Podpis wychowawcy 

VI. MOJA FORMACJA  - Przeżyłam (-em) już następujące etapy formacji: 

 
VII. OPINIA MODERATORA/ANIMATORA NA TEMAT UCZESTNIK A  
gdy uczestnik nie uczęszczał jeszcze na spotkania oazowe – OPINIA KATECHETY 
(Np.: postawa na spotkaniach małej grupy; dojrzałość emocjonalna; kultura osobista; posłuszeństwo; 
duch służby i miłości; oznaki przemiany życia, życie sakramentalne; zaangażowanie w życie parafii 
i wspólnoty;  talenty; ogólna sytuacja rodzinna lub inne ważne informacje) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................……………….. 
 
Czy uczestnik systematycznie brał udział w spotkaniach formacyjnych? €  TAK      €  NIE 
 
SKIEROWANIE MODERATORA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ: 
 

Zgłaszam uczestnika do udziału w rekolekcjach ……………… stopnia …….…. w turnusie ……….. 
wraz z zaliczką/dofinansowaniem ……………….. zł. 
Potwierdzam właściwe przygotowanie do przeżycia ww. rekolekcji. 
 
 
......................................................................................................................................................................... 
Data Podpis animatora Numer tel. do kontaktu  Podpis moderatora i pieczęć parafii 

Typ ODB I0 ODB II0 ODB III0 OND I0 OND II0 OND III0 

Rok       

Miejsce       

 

Typ 
Ewangelizacja 
OE, rekolekcje 

ON / ONŻ I0 ON / ONŻ II0 Triduum 
Paschalne 

ONŻ III 0 KODA  

Rok       

Miejsce       

 

uczestnictwo w Dniach Wspólnoty 
w tym roku (ile?) 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

dla osób jadących na ONŻ II0: 
liczba kroków, które do tej pory 

zostały przepracowane na 
spotkaniach (1-10) 

€ 0 € 1 € 2 € 3 € 4 
€ 

członek 
€ 

kandydat 
€ 

brak 
…………………….. 

Moim animatorem w parafii jest:  



Część karty dla uczestnika 
 

 
INFORMACJE DLA OSOBY KIERUJ ĄCEJ NA OAZĘ 
REKOLEKCYJN Ą ORAZ DLA UCZESTNIKA OAZY 

 

1. Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych Ruchu Światło-Życie dla osób różnego wieku  
i stanu. Program oazy przewiduje pewną część czasu na wycieczki, rozrywkę, sport, jednak 
zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna. W związku 
z tym, prosimy, o właściwe przygotowanie i nastawienie się do uczestnictwa w rekolekcjach. Na 
oazę winny przyjechać tylko te osoby, które mają zamiar i możliwość uczestniczenia w 
cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w ciągu roku.  
 

2. Zasadniczo nie przyjmuje się na oazę osoby, która ma zamiar przyjechać później lub wyjechać 
wcześniej. 
   

3. Ze względu na realizowany program wychowawczy należy przestrzegać właściwych granic wieku: 
ODB I – po III klasie szkoły podst.; ODB II – po IV klasie szkoły podst.; ODB III – po V klasie 
szkoły podst.; OND I – po VI klasie szkoły podstawowej; OND II – po I klasie gimnazjum;  OND 
III - po II klasie gimnazjum; OE – dla osób z gimnazjum i starszych; ON I i ONŻ I st. – po OE lub 
OND, przynajmniej rocznej pracy w  grupie i min. po 3. klasie Gim; ON II i ON Ż II st.  – osoby, 
które uczestniczyły w ONŻ I st. i odbyły formację 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej; ONŻ 
III st.  – osoby, które uczestniczyły w ONŻ II st., przyjęły Drogowskazy Nowego Człowieka i odbyły 
formację w ciągu roku (w tym praca z Notatnikiem Wielkopostnym i udział w Triduum Paschalnym 
w formie rekolekcji). 

 
4. Odwiedziny w oazie. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, polegającą na ciągłości 

zajęć w każdym dniu oazy, zasadniczo nie przewiduje się odwiedzin. Dotyczy to zarówno 
rodziców jak i kolegów.  

 
5. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zastrzega sobie prawo rozdzielania grup parafialnych, przesunięcia do 

innej grupy rekolekcyjnej, o ile będą tego wymagały względy wychowawcze i organizacyjne. 
 

6. W podanym terminie pierwsza data jest dniem przyjazdu (przyjazd w godz. 14.30-16.30), druga 
data jest dniem odjazdu (po uporządkowaniu ośrodka). Diakonia Oaz prosi o zastosowanie się do 
podanych terminów i informuje, że nie bierze odpowiedzialności za uczestnika poza okresem trwania 
rekolekcji.  

 
7. Dojazd do ośrodka we własnym zakresie (chyba że inaczej zaplanowano – zachęcamy, aby rodzice 

w ramach parafii podjęli się organizacji podróży). 
 
8. Zaliczki.  Ustaloną część opłaty w formie zaliczki wpłaca się przy zgłoszeniu. Wpłat można 

dokonywać na konto Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej: 
NIP 9462643257, REGON 040014525-00138  
ul. Królewska 10, 20-109 Lublin 
Bank Pekao S.A, rachunek: 64 1240 1503 1111 0010 5002 6776 
w tytule wpisując: rekolekcje - imię i nazwisko - parafia  
(np. „ONŻ I, turnus II – Jan Kowalski – św. Jana Pawła II”) 

 

9. Na oazę rekolekcyjną należy zabrać ze sobą: 
 

� Pismo święte (na ONŻ II st. koniecznie ST i NT) 
� Śpiwór, prześcieradło, poduszka 
� Zeszyt, długopis 
� Instrumenty muzyczne (osoby grające), śpiewniki 
� Materiały do gier i zabaw 
� Dokumenty (legitymację szkolną, dowód osobisty) 
� Lektorzy – albę, ministranci – komżę   
� Odpowiednie buty: 

o do Kościoła 
o sportowe  
o klapki pod prysznic 
o do chodzenia po ośrodku 

� Ubranie na różne okazje: 
o Codzienne do kościoła  

(dziewczęta: stosowna spódnica, sukienka; chłopcy: długie spodnie) 
o Świąteczne na niedzielę, Dzień Wspólnoty, Agapę  

(dziewczęta: odświętnie; chłopcy: eleganckie spodnie, garnitur, koszula) 
o Do zabawy, gry w piłkę, na wędrówkę 
o Coś od deszczu 
o Nakrycie na głowę 

� Przybory higieniczne: 
o Ręcznik 
o Szczoteczka, pasta do zębów 
o Mydło, żel pod prysznic 
o Szampon 
o Szczotka, grzebień 
o Preparat ochronny przeciw kleszczom, komarom itp. 
o Może przydać się krem lub olejek do opalania 

� Leki (jeżeli dziecko zażywa), tabletki przeciw chorobie lokomocyjnej 
 
 
 

 
 

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych 
 
 
 

 

 


