
ZASADY ZAPISÓW NA REKOLEKCJE WAKACYJNE 
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ w 2020 r. 

na dzień 25.02.2020 r. 
 

ZASADY OGÓLNE: 
 
1. Organizatorem rekolekcji jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji 

Warszawskiej” z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 38, 02-314 Warszawa, w którego 
imieniu działania organizacyjne podejmuje Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Archidiecezji 
Warszawskiej (kontakt: rekolekcje@oaza.warszawa.pl). 

 
2. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby, które w całości zaakceptują poniższe zasady zapisów 

oraz regulamin uczestnictwa w rekolekcjach (dostępny od 3.03.2020 w zakładce REKOLEKCJE 
na www.oaza.warszawa.pl). Złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej jest równoznaczne z 
akceptacją obu regulaminów. 

 
3. Ze względu na realizowany w oazach program wychowawczy dostosowany do wieku, na część 

rekolekcji obowiązują kryteria wiekowe: 
 

• ODB  roczniki 2008, 2009, 2010 
• OND  roczniki 2005, 2006, 2007 
• ONŻ I°  roczniki 2001, 2002, 2003, 2004 
 

Na wyższe stopnie rekolekcji obowiązują kryteria formacyjne: 
 

• ONŻ II° po ONŻ I° i formacji 10 Drogowskazami 
• ONŻ III° po ONŻ II°, Nabożeństwie Misji, Obrzędzie Wezwania po imieniu oraz Triduum  

Paschalnym w formie rekolekcji  
• ORAE  po ONŻ I° 
• KODA  po ONŻ II° 

 
4. Do posługi na rekolekcjach zaproszeni są: 
 

• animatorzy po pełnej formacji ONŻ, którzy w ciągu roku czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty 
LUB 

• animatorzy w trakcie formacji ONŻ, pod warunkiem, że: 
✓ są minimum po ONŻ I; 
✓ byli na rekolekcjach jako uczestnik minimum 2 razy; 
✓ przerwa w ich własnej formacji nie wynosi więcej niż 1 rok (czyli raz można posługiwać  

na rekolekcjach zamiast być na swoich, ale w następnym roku trzeba pojechać przede 
wszystkim na swoje rekolekcje); 

✓ otrzymają zgodę do posługi od odpowiedzialnego/moderatora wspólnoty. 
LUB 

• animatorzy bez formacji oazowej do pełnienia funkcji animatora muzycznego lub 
gospodarczego, pod warunkiem, że: 

✓ przedstawią poręczenie od członka Oazy, 
✓ otrzymają zgodę Organizatora do pełnienia danej funkcji. 

 
5. Zgłaszający musi udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych w KLAUZULI 

INFORMACYJNEJ (dostępnej w zakładce REKOLEKCJE na www.oaza.warszawa.pl) przez 
Organizatora. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie natychmiastowo usunięte. 
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6. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza 
zamieszczonego w zakładce REKOLEKCJE na www.oaza.warszawa.pl. Nie ma możliwości zapisania 
się w inny sposób.  

 
7. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn losowych, 

Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do ich odwołania. Uczestnik może zostać 
przeniesiony na inny turnus lub otrzymać całkowity zwrot kosztów (również zadatek). 

 
8. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 950 zł, w tym bezzwrotny zadatek 400 zł. Koszt 

rekolekcji KODA oraz ORAE zostanie podany wraz z rozpoczęciem zapisów. Rekolekcje ONŻ II dla 
dorosłych będą kosztowały więcej niż pozostałe rekolekcje (koszt podany w momencie rozpoczęcia 
zapisów). W koszcie rekolekcji zawarte są: nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne, 
ubezpieczenie oraz transport* (*nie dotyczy KODA, ORAE oraz ONŻ II dla dorosłych).  
Zadatek należy przelać na konto przed przyjazdem na zapisy stacjonarne (szczegóły zostaną 
przekazane drogą mailową). Istnieje możliwość wpłaty od razu całej kwoty. W przypadku 
rezygnacji uczestnika z wyjazdu zadatek nie zostaje zwracany.  
Organizator nie ma możliwości dofinansowania wyjazdu uczestnika. Sugerujemy zwracać się z 
prośbą o wsparcie finansowe w pierwszej kolejności do proboszcza. 
  

9. Koszt rekolekcji dla animatorów wynosi 200 zł. Całość kwoty należy przelać na konto przed 
przyjazdem na zapisy stacjonarne (szczegóły zostaną przekazane drogą mailową). W przypadku 
rezygnacji animatora z wyjazdu kwota nie zostaje zwracana.  
Organizator dofinansowuje wyjazd animatorów, którzy w te same wakacje będą uczestniczyć w 
swoich rekolekcjach formacyjnych lub KODA. Wysokość dofinansowania zostanie podana w 
późniejszym terminie. 

 
10. Rezygnację ze udziału w rekolekcjach należy przesłać na adres: rekolekcje@oaza.warszawa.pl 

najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu bądź w późniejszych przypadkach losowych 
– jak najszybciej. Animator, który musi zrezygnować z posługi na rekolekcjach powinien pomóc w 
znalezieniu zastępstwa.  
Brak zgłoszenia rezygnacji skutkuje umieszczeniem uczestnika/animatora na tzw. „czarnej liście” – 
w następnym roku jego udział w rekolekcjach może być niemożliwy.  

 
11. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia do zakładu pracy o uiszczeniu opłaty za 

udział w rekolekcjach wakacyjnych. Zapotrzebowanie na ów dokument należy zgłosić w 
formularzu zgłoszeniowym. Sposób odbioru zaświadczenia zostanie podany osobom 
zainteresowanym. 

 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji zgłoszenia uczestnika/animatora do 

udziału w rekolekcjach na każdym etapie zapisów. 
 

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW ON-LINE: 
 
1. Należy zapoznać się z regulaminem udziału w rekolekcjach oraz upewnić, że spełnia się wymagania 

na dany stopień bądź do posługi. 
 
2. Należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.oaza.warszawa.pl 

w zakładce REKOLEKCJE. Wypełnienie formularza zostanie potwierdzone przesłaniem maila na 
adres kontaktowy podany w formularzu (oczekiwanie na maila może potrwać do tygodnia). 

 
a) Uczestnicy będą mogli wypełniać formularz od 24 marca do wyczerpania miejsc. Uczestnik 

niepełnoletni musi zostać zgłoszony przez rodzica z podaniem jako mail kontaktowy 
adresu rodzica, zaś uczestnik pełnoletni zgłasza się sam.  
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b) Animatorzy będą mogli wypełniać formularz od 8 marca bezterminowo. Animator podaje w 

formularzu swoje preferencje dotyczące posługi, które mogą, ale nie muszą zostać 
uwzględnione przez Organizatora. Organizator przydziela animatorów do posługi na 
rekolekcjach według potrzeb oraz informacji posiadanych na temat dotychczasowej 
posługi konkretnych osób. Zgłaszając się na rekolekcje animator podejmuje ryzyko, że nie 
zostanie przydzielony do rekolekcji, na które najbardziej chciałby jechać. 

 
3. W pierwszym mailu po dokonaniu zgłoszenia przesłane zostaną dane, które zgłaszający wpisał do 

formularza. Nie oznacza to jeszcze, że zgłoszenie zostało zaakceptowane. Należy sprawdzić 
poprawność otrzymanych danych, a o ewentualnych błędach jak najszybciej poinformować 
Organizatora zgodnie ze wskazówkami w mailu. W sytuacji, gdyby w późniejszym czasie zaszły 
zmiany w danych (np. nowe informacje o stanie zdrowia, zmiana numerów kontaktowych) należy 
niezwłocznie poinformować o nich Organizatora drogą mailową. 

 
4. W następnym kroku przesłana zostanie informacja czy zgłoszenie zostało zaakceptowane. Jeśli tak, 

w mailu znajdą się szczegóły dotyczące dalszych kroków. 
 
5. Organizator skontaktuje się ze zgłaszającym, aby przedstawić przyczynę odmownej decyzji 

dotyczącej przyjęcia na rekolekcje. Istnieje możliwość, że w wyniku przeprowadzonej rozmowy 
Organizator zmieni zdanie i zaakceptuje zgłoszenie. Ryzyko decyzji odmownej może wystąpić w 
następujących przypadkach:  

• Dla uczestnika: 
a)  na rekolekcjach w poprzednich latach doszło do nieprzestrzegania regulaminu przez 

uczestnika i/lub rodzica (np. wcześniejsze zabranie uczestnika z rekolekcji) lub występowały 
problemy z zachowaniem uczestnika, które powinny zostać przedstawione jemu/jego 
rodzicom przez Moderację rekolekcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, 
kiedy taka informacja nie została przekazana. 

b) występują przeciwwskazania zdrowotne do udziału uczestnika, np. organizator nie będzie 
mógł zagwarantować odpowiedniej opieki na rekolekcjach.  

c) uczestnik nie spełnia wymagań formacyjnych bądź wiekowych. 
• Dla animatora: 

a) na rekolekcjach w poprzednich latach doszło do nieprzestrzegania regulaminu przez 
animatora lub występowały problemy z jego zachowaniem, które powinny zostać 
przedstawione animatorowi przez Moderację rekolekcji. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za sytuacje, kiedy taka informacja nie została przekazana. 

b) animator nie spełnia wymagań do pełnienia posługi.  
 

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW STACJONARNYCH: 
 

1. Otrzymaną kartę kwalifikacyjną należy wydrukować i uważnie wypełnić. Niektóre dane należy 
wpisać w kartę, chociaż zostały już podane w formularzu, na wypadek ewentualnej konieczności 
hospitalizacji.  
W odpowiednim miejscu w karcie musi znaleźć się podpis: 

- osoby zgłaszanej na rekolekcje, 
- rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich), 
- animatora grupy (jeśli w ciągu roku odbywała się formacja w parafii).  

Podpisy równoznaczne są ze zgodną na wszystkie oświadczenia przedstawione w karcie oraz 
regulaminie rekolekcji i zasadach zapisów.  

 
2. W karcie znajduje się miejsce na opinię o uczestniku/animatorze. W przypadku osób formujących 

się wypełnia ją animator, zaś dla osób, które się nie formują – rodzic lub wychowawcza czy opiekun 



innej grupy, do której należy uczestnik. Opinię o animatorze wypełnia odpowiedzialny lub 
moderator wspólnoty lub diakonii bądź animator ze Szkoły Animatora.  
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia karty, jeśli uzna, że opinia nie jest 
wystarczająca.  
 

3. Należy dokonać wpłaty bezzwrotnego zadatku za rekolekcje w wysokości 400 zł w przypadku 
uczestnika bądź 200 zł w przypadku animatora na konto organizatora rekolekcji w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od otrzymania informacji o przyjęciu na rekolekcje lub w przypadku, gdy zapisy 
stacjonarne odbędą się za mniej niż 7 dni od otrzymania akceptacji – najpóźniej dobę przed 
zapisami. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej. 
Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie wskazanym przez Organizatora. Istnieje możliwość 
przelania całości kwoty za jednym razem. W sytuacji, gdy uczestnik jednak nie wyjedzie na 
rekolekcje zostaje mu zwrócona kwota pomniejszona o bezzwrotny zadatek w terminie do 1 
września 2020 r. 

 
4. Uzupełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną w formie papierowej należy dostarczyć w terminie 

wskazanym przez Organizatora w miejsce wskazane przez Organizatora. Karta może zostać 
przywieziona przez dowolną osobę, Organizator zaleca jednak, żeby przywiózł ją animator lub 
rodzic, aby ewentualne problemy rozwiązać od razu na miejscu. Karta bez odpowiednich podpisów 
lub opinii nie zostanie przyjęta!  

 
5. Osoby spoza Archidiecezji Warszawskiej (uczestnicy i animatorzy) powinny dodatkowo uzyskać na 

piśmie zgodę swojego moderatora diecezjalnego na wyjazd na rekolekcje organizowane przez 
Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej, jej skan przesłać na adres 
rekolekcje@oaza.warszawa.pl wraz ze skanem karty kwalifikacyjnej. Osoby spoza diecezji są 
zwolnione z obowiązku złożenia karty na zapisach stacjonarnych. 

 

DALSZE PROCEDURY: 
 
1. Od momentu przyjęcia dokumentów na zapisach stacjonarnych: 

a) uczestnik lub rodzic powinien oczekiwać na kontakt ze strony moderacji konkretnych 
rekolekcji, która przekaże istotne szczegóły organizacyjne.  

b) animator powinien oczekiwać na decyzję o przydzieleniu go do konkretnych rekolekcji 
przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna. Rezygnacja animatora z posługi z 
powodu niezadowolenia z przydziału na rekolekcje skutkuje tym, że w przyszłości jego 
zgłoszenie automatycznie zostanie poddane w wątpliwość. 
 

2. Zarówno uczestnik (i rodzic), jak i animator mają obowiązek pojawić się na Przedwakacyjnym Dniu 
Wspólnoty 21 czerwca. Jest to ważny moment nie tylko ze względu na możliwość poznania 
pozostałych osób, z którymi się wyjeżdża czy otrzymania informacji organizacyjnych, ale przede 
wszystkim jest to moment duchowego przygotowania i tworzenia wspólnoty rekolekcyjnej. 
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