
UMOWA O ORGANIZACJĘ REKOLEKCJI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE (OAZY)  
 

(załącznik do zgłoszenia nr ……………………………) 
 

Zawarta w Lublinie, dnia …………………………………… pomiędzy Stronami: 
1.  Diakonia  Ruchu  Światło‐Życie  Archidiecezji  Lubelskiej  NIP  9462643257,  REGON  040014525‐00138,  z  siedzibą  w  Lublinie,  
ul. Królewska 10, 20‐109 Lublin, 
reprezentowanym przez 
Ks. Piotra Drozda – Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło‐Życie, 
zwany w dalszej części umowy ORGANIZATOREM, 
a 
2. RODZICEM/ OPIEKUNEM, Panią/Panem 
 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 
zam.: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

(adres i telefon) 
 
zgłaszającym udział dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, PESEL) 
zwanym dalej Uczestnikiem oazy, 
w dniach ……………………………………….. w miejscowości …………………………………………………. . 
 

I. Prawa i obowiązki Organizatora 
1. Organizator zobowiązuje się do zgodnego z obowiązującymi przepisami przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji. 
2. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikiem wykwalifikowanej kadry (grupy animatorów). 
3. Organizator zapewnia: 

 zakwaterowanie w pokojach (salach) wieloosobowych z łóżkami (ew. łóżkami polowymi czy piętrowymi); 

 3 posiłki dziennie  ( w  tym dwudaniowy obiad)  – w dniu przyjazdu Organizator  zapewnia  kolację,  a w dniu wyjazdu 
śniadanie; 

 ubezpieczenie uczestnika (NNW). 
4.  Organizator  przejmuje  odpowiedzialność  za  uczestnika  od  momentu  przywozu  go  przez  rodziców/opiekunów  na  punkt 
rekolekcyjny w dniu przyjazdu do momentu odbioru uczestnika przez rodziców/opiekunów w dniu wyjazdu. 
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzęt  elektroniczny,  rzeczy wartościowe  oraz  rzeczy  pozostawione  podczas 
pobytu na oazie oraz za udostępnienie możliwości ładowania telefonów komórkowych. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za schorzenia i choroby oraz ich pogorszenie powstałe w wyniku nie podania przez 
prawnych opiekunów  informacji o  tych  schorzeniach w  karcie  rekolekcyjnej  (karcie  kwalifikacyjnej) Uczestnika.  Jeżeli dziecko 
powinno brać leki podczas pobytu na oazie, prawny opiekun powinien przekazać je w dniu przyjazdu moderatorowi oazy podając 
informacje o dawkowaniu leków. 
 
II. Obowiązki Uczestnika 
1. Uczestnik oazy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów oazy, ośrodka w którym zorganizowana jest 
oaza oraz poleceń animatorów/wychowawców ‐ zwłaszcza ustaleń dotyczących zachowania bezpieczeństwa. 
2.  Uczestnik  rekolekcji  zobowiązany  jest  zabrać  ze  sobą  aktualną  legitymację  szkolną  oraz  informację  o  ubezpieczeniu 
zdrowotnym. 
3. Uczestnik  (lub  jego  rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność,  również  finansową, za szkody wyrządzone przez niego 
podczas pobytu na oazie. 
 

III. Rodzic/Opiekun przyjmuje do wiadomości, że: 
 odpowiedzialny  jest  za  dowóz  w  dniu  przyjazdu  i  odbiór  w  dniu  wyjazdu  dziecka  w  wyznaczonym  punkcie 

rekolekcyjnym; 

 w  przypadku  poważnego  naruszenia  reguł  oazy,  stwarzania  sytuacji  zagrażających  życiu  i  zdrowiu  pozostałych 
uczestników, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów); w takim wypadku rodzice 
zobowiązani są do odebrania dziecka z punktu rekolekcyjnego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia moderatora; 

 w  zgłoszeniu  rekolekcyjnym  (karcie  kwalifikacyjnej)  podał  prawdziwe  i  rzetelne  informacje  dotyczące  stanu  zdrowia 
dziecka oraz zaopatrzy dziecko na czas rekolekcji w stale brane leki w ilości wystarczającej na czas trwania rekolekcji; 

 w  trakcie  trwania oazy nie przewiduje  się odwiedzin, w przypadku ew. odwiedzin dziecko może  zostać wydane pod 
opiekę  wyłącznie  rodzicom  (opiekunom  prawnym)  lub  upoważnionym  w  odpowiedni  sposób  przez  nich  osobom 
trzecim. 
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IV. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na: 
 transport  dziecka  prywatnym  samochodem  w  przypadku  konieczności  dojechania  do  lekarza  na  wizytę  lekarską, 

kontrolę; 

 wykonywanie przez dziecko drobnych prac kuchennych (obieranie ziemniaków i innych warzyw, przygotowanie stołów 
do  posiłków,  zmywanie  naczyń  stołowych  –  pod  nadzorem  osób  dorosłych),  a  także  na  dbanie  o  czystość  punktu 
rekolekcyjnego oraz terenu wokół punktu, co wynika ze stosowanej przez Ruch Światło‐Życie metody wychowawczej. 

 
V. Regulowanie należności: 
1. Koszt rekolekcji wynosi …………….. i obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy w trakcie trwania rekolekcji. 
2. Przy pobieraniu karty kwalifikacyjnej uczestnika należy uiścić wpłatę w wysokości 200 zł. Kwota ta  jest przedpłatą  i stanowi 
część całości kosztu udziału w rekolekcjach. Można dokonać przedpłaty także na konto bankowe. 
3. Pozostałą część opłaty należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu uczestnika do punktu rekolekcyjnego. 
4. Można dokonywać wpłat bezgotówkowych na konto organizatora 
Diakonia Ruchu Światło‐Życie Archidiecezji Lubelskiej NIP 9462643257, REGON 040014525‐00138 
ul. Królewska 10, 20‐109 Lublin 
Bank Pekao S.A. 64 1240 1503 1111 0010 5002 6776 
w tytule wpisując: rekolekcje ‐ imię i nazwisko ‐ rejon (np. „ONŻ I, turnus II ‐ Jan Kowalski – bł. Jana Pawła II”). 
5. Organizator wystawia rachunki maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia rekolekcji na prośbę zainteresowanego. 
 
VI. Rezygnacja z udziału w rekolekcjach 
1. Uczestnik może  zrezygnować  z udziału w  rekolekcjach  składając  stosowne, pisemne oświadczenie – do pobrania  ze  strony 
www.lublin.oaza.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji w siedzibie Ruchu Światło – Życie Archidiecezji 
Lubelskiej, ul. Królewska 10, 21‐109 Lublin. 
2. Po rozpoczęciu rekolekcji Organizator zasadniczo nie zwraca zaliczki. 

 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 
Zapoznałem/am się z treścią Umowy i akceptuję jej treść. 
 
 
Złożenie przez rodziców dziecka podpisu pod niniejszą umową oznacza bezwzględną zgodę na jej warunki. 
Ręczne skreślenia w treści umowy nie skutkują w sposób prawny. 
 
 
 
 
PIECZĄTKA I PODPIS  
PRZEDSTAWICIELA ORGANIZATORA 
 

PODPIS RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH (oboje) 
 
 
 
________________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
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