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ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH TEMATYCZNYCH 

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ w 2020 r. 

 
na dzień 21.06.2020 r. 

 

§ 1 Kwestie formalne 

1.1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach oazowych Ruchu Światło-Życie, które odbywają 

się na mocy misji udzielonej przez biskupa ordynariusza. Organizatorem rekolekcji jest Stowarzyszenie „Diakonia 

Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej” z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 38, 02-314 Warszawa 

(dalej Organizator). 

1.2 Osobami reprezentującymi Organizatora na konkretnych rekolekcjach jest Diakonia Rekolekcji, w której skład 

wchodzą: 

- Ksiądz Moderator i Odpowiedzialny/-a świecki/-a (dalej zwani „Moderacją”), którzy są odpowiedzialni za całe 

rekolekcje, zarówno od strony organizacyjnej, jak i duchowej. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Uczestnika na 

rekolekcje do nich należy kierować pytania i informacje; 

- Animatorzy grup, do których zostają przydzieleni Uczestnicy; 

 

1.3 Zapisy na rekolekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem: 

- Od 21.06 do 03.07 (lub wyczerpania limitu miejsc) - zapisy przez formularz  
on-line:  https://forms.gle/HUwhagn45w1J7MWt5 

- Przesłanie z adresu deuterokatechumenat.wwa@gmail.com na adres podany w formularzu maila 
potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wraz z danymi do przelewu, kartą uczestnika oraz kontaktem do Moderacji. 

- W ciągu 3 dób od wysłania maila potwierdzającego - wpłata 400 zł na podane w mailu konto, w tym: 200 zł  
to bezzwrotny zadatek. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, zgłoszenie trafia na listę rezerwową. 

- Wydruk karty uczestnika, dokładne wypełnienie, podpisy. Z kartą należy stawić się na zbiórkę w dniu przyjazdu.  
Nie ma zapisów stacjonarnych. 

§ 2 Formuła rekolekcji 

2.1 Zasadniczym celem rekolekcji jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna, dlatego też 

codziennymi punktami dnia są: modlitwa, Eucharystia, spotkania w grupach oraz cisza nocna. Uczestnicy pełnią 

każdego dnia różnorodne dyżury, może to być posługa na Eucharystii, pomoc w przygotowaniu posiłków, drobne 

prace porządkowe. 

2.3. W roku 2020 ze względu na zagrożenie chorobą COVID-19 rekolekcje trwają 5 pełnych dni, organizowane są w 

małych grupach oraz w warunkach polowych, także z noclegiem w namiotach.  Uczestnik oraz Rodzice akceptują 

wynikający z tego charakter wyjazdu: ewentualne mycie w strumieniu, nocleg w namiocie, udział we wspólnym 

gotowaniu i inne warunki biwakowania. Jeśli z jakichś przyczyn, np. zdrowotnych, uczestnik nie może jechać na tego 

typu wyjazd, prosimy o kontakt: deuterokatechumenat.wwa@gmail.com - postaramy się pomóc znaleźć miejsce na 

wyjeździe stacjonarnym, w budynku. 
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§ 3 Zasady dotyczące pobytu na rekolekcjach  

3.1 Ze względu na ZAMKNIĘTY charakter wyjazdu, na rekolekcjach nie przewiduje się odwiedzin. Zarówno Uczestnicy 

jak i Rodzice/Prawni opiekunowie muszą mieć świadomość, że kontakt telefoniczny będzie ograniczony - zarówno ze 

względu na zamknięty charakter rekolekcji jak i na możliwy brak zasięgu sieci GSM. Jednocześnie Moderacja jest 

zobowiązana do natychmiastowego poinformowania Rodzica/Prawnego opiekuna/Osoby kontaktowej o zmianie 

stanu zdrowia Uczestnika lub innych sytuacjach losowych, które będą miały miejsce w czasie rekolekcji. 

3.2 Podczas rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania środków psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu, 

narkotyków. W przypadku złamania tej zasady prowadzący rekolekcje mają prawo natychmiastowego odesłania 

Uczestnika do domu lub wezwania Rodziców/Prawnych opiekunów do odebrania Uczestnika z miejsca, gdzie 

odbywają się rekolekcje. 

3.3 W czasie rekolekcji Uczestnicy podzieleni są na mniejsze grupy według klucza ustalonego przez Moderację.  

3.4 W kwestii stanu zdrowia:  

- Udział w rekolekcjach NIE JEST możliwy, jeśli w przeciągu 14 dni przed ich rozpoczęciem uczestnik miał kontakt  

z osobą zarażoną COVID-19 lub miał kontakt z osobą poddaną kwarantannie (nie dotyczy kontaktów  

z osobami, które zakończyły kwarantannę), co potwierdza pisemne oświadczenie Rodzica na karcie uczestnika, 

wypełnione W DNIU PRZYJAZDU na rekolekcje z datą dnia przyjazdu. 

- W formularzu zgłoszeniowym należy opisać faktyczny stan zdrowia Uczestnika, a w razie jego zmiany przez 

przyjazdem na rekolekcje – niezwłocznie poinformować o tym Organizatora i Moderację.  

- W roku 2020, zgodnie z przepisami państwowymi, rodzice muszą być gotowi stawić się po uczestnika na miejscu 

rekolekcji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

-  Podpisując kartę uczestnika, Rodzice/Prawni opiekunowie zgadzają się na leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne i operacje w przypadku zagrożenia życia Uczestnika. Za każdym razem Moderacja informuje  

o zmianie stanu zdrowia uczestnika telefonicznie jego Rodziców/Prawnych opiekunów bądź Osobę kontaktową. 

Rodzice/Prawni opiekunowie wyrażają również zgodę na przewożenie uczestnika do lekarza prywatnym 

samochodem, w razie potrzeby. 

- Na Oazę należy przyjechać z odpowiednim zapasem niezbędnych leków, które stale zażywa Uczestnik oraz  

w przypadku uczestników niepełnoletnich - pisemną informacją od Rodzica/Prawnego opiekuna na temat 

dawkowania i zgodą na to, aby Uczestnik sam zażywał wskazane leki. 

- W apteczce rekolekcyjnej znajdują się podstawowe leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które w razie 

potrzeby może otrzymać Uczestnik. Jeśli Rodzic/Prawny opiekun nie wyraża zgody na podawanie jakichkolwiek 

leków przez Diakonię Rekolekcji, należy umieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym. 

- Uczestnik, który posiada szczególną dietę, powinien zawrzeć taką informację podczas zgłoszenia oraz umówić 

dokładnie tę kwestię z prowadzącymi rekolekcje. 

3.5 Uczestnik ma prawo do: 

- bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej; 

- zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do Diakonii Rekolekcji w sprawie życia codziennego lub bezpośredniego 

zwracania się w sprawach osobistych do swojego animatora lub Moderacji; 

- brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych  

na oazie zajęciach; 

- korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez Moderację. 

 

 

 



 3 

3.6 Uczestnik zobowiązany jest do: 

- Stosowania się do przepisów sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa, przede wszystkim: częstej 

dezynfekcji dłoni, zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, zachowania dystansu 2m do osób spoza grupy  

w trakcie wycieczek, niezwłocznego informowania Diakonii Rekolekcji o zauważonych u siebie lub kogoś innego 

objawach, które mogą świadczyć o zarażeniu koronawirusem. W przypadku zmiany przepisów państwowych  

z nowymi wytycznymi uczestnicy zostaną zapoznani w dniu przyjazdu. 

- przebywania na terenie odbywania rekolekcji lub zajęć pod opieką członka Diakonii Rekolekcji; nie wolno oddalać 

od grupy bez opieki lub zgody; 

- wykonywania poleceń wszystkich członków Diakonii Rekolekcji; 

- przestrzegania planu dnia oraz grafiku posług; 

- informowania Diakonii Rekolekcji o złym samopoczuciu, wszelkich problemach, zauważonych 

nieprawidłowościach; 

- szanowania mienia wspólnego i mienia innych uczestników; za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika, pełną 

odpowiedzialność prawną i finansową ponosi Uczestnik lub Rodzic/Prawny opiekun w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego; 

- przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania; zachowywania się 

w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek 

zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych Uczestników; 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia 

innych, poinformowania o tym członka Diakonii Rekolekcji.  

§ 4 Zasady dotyczące przyjazdu i wyjazdu 

4.1 Dojazd na miejsce rekolekcji organizowany jest wspólnie. Nie istnieje możliwość późniejszego przyjazdu lub 

wcześniejszego wyjazdu z rekolekcji. Miejsce i godzina zbiórki zostanie podana mailowo przez Moderację. 

4.2 W dniu wyjazdu Uczestnik stawia się w miejscu zbiórki punktualnie z dokładnie wypełnioną kartą uczestnika,  

w tym: z wypełnionym oświadczeniem o stanie zdrowia datowanym na dzień wyjazdu i z kompletem podpisów: 

animatora oraz rodziców. 

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z rekolekcji, w przypadku nagannego i gorszącego innych 

zachowania, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu mimo upomnień oraz w przypadku podejrzenia zarażenia 

koronawiurusem. Decyzję tę podejmuje Moderacja. Uczestnik niepełnoletni musi zostać odebrany z miejsca 

rekolekcji w ciągu 24 godzin, zaś uczestnik pełnoletni wyjeżdża sam na swój koszt. Organizator nie zwraca również 

pozostałych kosztów pobytu. 

§ 5 Wymagania dotyczące przywożonych na rekolekcje rzeczy 

5.1 Należy przywieźć: 

- Pismo Święte (Stary i Nowy Testament) 

- Różaniec 

- Materiały do notowania 

- Ciepły śpiwór 

- Menażkę, sztućce, kubek, plastikowy talerz 

- Latarkę  

- Środki przeciw komarom i kleszczom, krem z filtrem UV 

- Legitymacje szkolną / studencką  

- zestaw woreczków strunowych, foliowe torby/worek (celem ochrony ubrań i rzeczy przed wilgocią) 

- Maseczkę oraz środek do dezynfekcji dłoni 
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- Ubrania i buty na różną pogodę (należy nastawić się na to, że może padać i być zimno, mimo że rekolekcje 

odbywają się latem):  

o  Nieprzemakalne, wygodne buty  

o  Kurtka przeciwdeszczowa  

o  Ciepła bluza / sweter 

o  Kapelusz/czapka/chustka na głowę  

o  Wygodny strój na wycieczkę w góry (strój sportowy, buty za kostkę, długie skarpety) 

o  Lekkie buty na co dzień   

- Strój odpowiedni na codzienną Eucharystię i zarazem dostosowany do warunków polowych. Np. Dla mężczyzn 

eleganckie buty i spodnie nie są wymagane. Za to koszula jest właściwa.  

- Odpowiedni zapas stale przyjmowanych leków wraz z pisemną informacją rodziców o dawkowaniu. 

 

5.2 Można przywieźć: 

- Instrumenty muzyczne, 

- Gry towarzyskie i niewielkie gry planszowe, materiały do budowania wspólnoty (wszystko odporne na wilgoć) 

- Kisiel, kawę, drobne przekąski (w czasie rekolekcji wyjścia do sklepu są ustalane przez Moderację) 

- WYJĄTKOWO w roku 2020 można wziąć telefon z powerbankiem lub (lepiej) samodzielny odtwarzacz mp3 oraz 

słuchawki celem odsłuchiwania nagranych konferencji. Korzystanie z telefonu będzie jednak ograniczone i przez 

większą część dnia urządzenia te będą musiały pozostać wyłączone. 

 

5.3 Nie należy przywozić: 

- Cennych przedmiotów oraz wysokich kwot kieszonkowego, 

- Urządzeń elektronicznych takich jak laptopy, tablety, urządzania do gier elektronicznych itp. 

- Wysokich kwot kieszonkowego 

- Książek lub czytników e-booków 

 

UWAGA! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prywatne przedmioty Uczestnika zgubione bądź zniszczone 

w czasie rekolekcji. 

 

§ 6 Wnioski końcowe   

6.1 Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej www.oaza.warszawa.pl w zakładce 

REKOLEKCJE 2020, a do kontaktu służy mail deuterokatechumenat.wwa@gmail.com oraz adresy mailowe Moderacji, 

które zostaną udostępnione po przyjęciu zapisów. 

6.2 Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co Uczestnicy niepełnoletni, stosują się do tych 

samych zasad i przestrzegają niniejszego Regulaminu. 

6.3 Wraz ze złożeniem podpisu na karcie rekolekcyjnej, Uczestnik (oraz ew. Rodzic/Prawny opiekun) oświadczają,  

że rozumieją formułę rekolekcji oraz zasady na nich obowiązujące przedstawione w niniejszym Regulaminie, 

zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz poniesienia konsekwencji związanych z ich złamaniem.  
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