
ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH 

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 
obowiązujące od dnia 06.01.2022 r. 

 

§1 Kwestie formalne 

1.1 Regulamin określa zasady uczestnictwa w rekolekcjach oazowych Ruchu Światło-Życie 

(dalej: Rekolekcje), 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). Działania organizacyjne podejmuje w imieniu Organizatora Diakonia Oaz 

Rekolekcyjnych (dalej: DOR). 

1.2 Osobami reprezentującymi Organizatora na konkretnych Rekolekcjach jest Diakonia 

Rekolekcji, w której skład wchodzą: 

a. Ksiądz Moderator i Moderatorka (dalej: Moderacja), którzy są odpowiedzialni za całe 

Rekolekcje, zarówno od strony organizacyjnej, jak i duchowej. Po skierowaniu 

Uczestnika na Rekolekcje do nich należy kierować pytania i informacje; 

b. Animatorzy grup, do których zostają przydzieleni Uczestnicy, animatorzy muzyczni, 

gospodarczy, liturgiczni (dalej: Animatorzy). 

1.3 Zapisy na Rekolekcje odbywają się zgodnie z Zasadami zapisów uczestników 

zamieszczonymi na stronie internetowej www.oaza.warszawa.pl w zakładce Rekolekcje. 

§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. 

2.2 Uczestnicy pełnią każdego dnia różnorodne dyżury. Może to być posługa na Eucharystii, 

pomoc w przygotowaniu posiłków, czy też drobne prace porządkowe. 

2.3 W planie Rekolekcji jest również czas na aktywność i sport, wspólne zabawy w czasie 

pogodnych wieczorów, wycieczki w góry. 

2.4 Rekolekcje NIE MAJĄ charakteru rozrywkowego i wczasowego, dlatego należy się do nich 

odpowiednio przygotować, aby przyjechać na Rekolekcje z właściwym nastawieniem. 

§3 Zasady dotyczące pobytu na Rekolekcjach 

3.1 Ze względu na ZAMKNIĘTY charakter wyjazdu, na Rekolekcjach nie przewiduje się 

odwiedzin. Ponadto telefony komórkowe Uczestników są zdawane w dniu przyjazdu 

Moderacji i odbierane w dniu wyjazdu z Rekolekcji. Sugerowanym rozwiązaniem jest 

zostawienie komórek w domu. Numery kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się 

z Moderacją w nagłych wypadkach zostaną podane przed Rekolekcjami. Zarówno 

Uczestnicy, jak i ich Rodzice / Prawni opiekunowie muszą mieć świadomość, że kontakt 

będzie ograniczony. 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 Obowiązuje całkowity zakaz wysyłania Uczestnikom paczek bez wcześniejszej konsultacji 

z Moderacją, która może, ale nie musi, zezwolić na przesłanie. Paczki, które nie zostaną 

ustalone z Moderacją zostaną przekazane uczestnikowi w dniu wyjazdu. 

3.3 Podczas Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania środków psychoaktywnych: 

nikotyny, alkoholu, narkotyków, napojów energetycznych. W przypadku złamania tej zasady 

Moderacja ma prawo odesłać Uczestnika do domu lub wezwać Rodziców / Prawnych 

opiekunów do odebrania Uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się Rekolekcje. 

3.4 W czasie Rekolekcji Uczestnicy podzieleni są na mniejsze, niekoedukacyjne grupy według 

klucza ustalonego przez Moderację. Nie istnieje możliwość wybrania, z kim chce się być 

w grupie. Rodzeństwa oraz osoby z tej samej wspólnoty są zwykle przydzielane do osobnych 

grup. Każdą grupą opiekuje się animator grupy, który - w razie problemów - jest dla 

Uczestnika osobą pierwszego kontaktu. 

3.5 W kwestii stanu zdrowia: 

a. w formularzu zgłoszeniowym należy opisać faktyczny stan zdrowia Uczestnika, 

a w razie jego zmiany przez wyjazdem na Rekolekcje – niezwłocznie poinformować 

o tym Organizatora i Moderację. W przypadku zatajenia jakichkolwiek dolegliwości, 

Moderacja ma prawo odesłać Uczestnika do domu lub wezwać Rodziców / Prawnych 

opiekunów do odebrania Uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się Rekolekcje. 

b. podpisując kartę kwalifikacyjną, Uczestnik / Rodzice / Prawni opiekunowie zgadzają się 

na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje w przypadku zagrożenia życia 

Uczestnika i wyrażają zgodę na przewożenie Uczestnika do lekarza prywatnym 

samochodem w razie potrzeby. 

c. Moderacja każdorazowo informuje o zmianie stanu zdrowia Uczestnika telefonicznie 

jego Rodziców / Prawnych opiekunów / Osobę kontaktową. 

d. na Rekolekcje należy przyjechać z odpowiednim zapasem niezbędnych leków, 

które stale zażywa Uczestnik oraz - w przypadku uczestników niepełnoletnich - 

z pisemną informacją od Rodzica / Prawnego opiekuna na temat dawkowania i zgodą na 

to, aby Uczestnik sam zażywał wskazane leki. 

e. 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. 

f. Uczestnik, który posiada szczególną dietę, powinien zawrzeć taką informację 

w formularzu zgłoszeniowym oraz omówić dokładnie tę kwestię z Moderacją. 

g. w związku z pandemią SARS-CoV-2, Organizator zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa sanitarnego.  



udział w Rekolekcjach NIE JEST możliwy, jeśli w przeciągu 10 dni przed ich 

rozpoczęciem uczestnik wykazywał objawy chorobowe sugerujące infekcję zakaźną, 

miał kontakt z osobą zarażoną COVID-19 lub miał kontakt z osobą przebywającą na 

kwarantannie. 

3.6 Uczestnik ma prawo do: 

a. bezpieczeństwa w czasie trwania Rekolekcji; 

b. zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do Diakonii Rekolekcji w sprawie życia 

codziennego lub bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do swojego 

animatora lub Moderacji; 

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

3.7 Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. stosowania się do przepisów sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa, przede 

wszystkim: częstej dezynfekcji dłoni, zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, 

zachowania dystansu 2m od 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; 

b. przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką członka Diakonii 

Rekolekcji; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki lub zgody; 

c. wykonywania poleceń wszystkich członków Diakonii Rekolekcji; 

d. przestrzegania planu dnia oraz grafiku posług; 

e. brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we 

wszelkich organizowanych na Rekolekcjach zajęciach; 

f. informowania Diakonii Rekolekcji o złym samopoczuciu, wszelkich problemach, 

zauważonych nieprawidłowościach; 

g. szanowania ośrodka rekolekcyjnego wraz z całym jego wyposażeniem; za wszelkie 

szkody powstałe z winy Uczestnika, pełną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi 

Uczestnik lub Rodzic / Prawny opiekun w przypadku Uczestnika niepełnoletniego; 

h. dbania o czystość i porządek w ośrodku oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym 

odbywają się Rekolekcje; 

i. 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; 

j. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym 

członka Diakonii Rekolekcji. 



§4 Zasady dotyczące przyjazdu i wyjazdu 

4.1 Dojazd oraz powrót z miejsca rekolekcji zapewnia Organizator. Zgłaszający ma możliwość 

wyboru opcji samodzielnego dojazdu/powrotu w formularzu zgłoszeniowym. Należy dobrze 

przemyśleć tę decyzję, ponieważ może nie być możliwości jej zmiany. W przypadku 

samodzielnego dojazdu, koszt rekolekcji zostanie pomniejszony odpowiednio o kwotę za 

przejazd autokarem, która będzie znana tuż przed rekolekcjami (zgłaszający otrzyma zwrot). 

Nie istnieje możliwość późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z Rekolekcji: 

przyjazd musi nastąpić do godzin popołudniowych w pierwszym dniu turnusu, zaś wyjazd 

możliwy jest rano ostatniego dnia turnusu. Zatajenie informacji o wcześniejszym wyjeździe 

Uczestnika z Rekolekcji (tj. wcześniejszy odbiór przez Rodzica / Prawnego opiekuna lub 

opuszczenie Rekolekcji przez pełnoletniego Uczestnika) skutkuje umieszczeniem Uczestnika 

na tzw. czarnej liście – w następnym roku jego udział w Rekolekcjach może być niemożliwy. 

4.2 Organizator dopuszcza przypadki uzasadnionego wcześniejszego wyjazdu z Rekolekcji przez 

Uczestnika. Są to: zły stan zdrowia niepozwalający na dalszy udział w Rekolekcjach lub 

nagłe wydarzenie losowe (każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie). W 

wymienionych przypadkach Uczestnik niepełnoletni musi zostać odebrany przez Rodzica / 

Prawnego opiekuna z Rekolekcji w terminie ustalonym z Moderacją, zaś Uczestnik pełnoletni 

może wyjechać sam. Organizator nie zwraca pozostałych kosztów pobytu. Uczestnik 

zobowiązany jest do opuszczenia Rekolekcji w ciągu 12 godzin od zgłoszenia podejrzenia 

zakażenia koronawirusem (w przypadku uczestnika niepełnoletniego Rodzice / Prawni 

opiekunowie muszą być gotowi stawić się po Uczestnika na miejscu Rekolekcji w ciągu 12 

godzin od zgłoszenia podejrzenia zakażenia). 

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Rekolekcji, w przypadku 

nagannego i gorszącego innych zachowania czy nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Decyzję o usunięciu podejmuje Moderacja po konsultacji z Organizatorem. 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. 

4.4 Jeśli Uczestnik utrudniał przeżywanie Rekolekcji innym Uczestnikom, zachowywał się 

niewłaściwie, nie przestrzegał niniejszego Regulaminu, jednak Moderacja podjęła decyzję 

o nieodsyłaniu go z Rekolekcji, to Diakonia Rekolekcji jest zobowiązana do poinformowania 

pełnoletniego Uczestnika lub Rodzica / Prawnego opiekuna niepełnoletniego Uczestnika 

o swoich zastrzeżeniach oraz że w następnym roku udział Uczestnika w Rekolekcjach może 

być niemożliwy. 

4.5 Jeżeli Uczestnik wraca sam z Rekolekcji/będzie odbierany przez kogoś innego niż Rodzic / 

Prawny opiekun z miejsca Rekolekcji, musi przywieźć ze sobą zgodę podpisaną przez 

Rodzica / Prawnego opiekuna i przekazać ją Moderacji w dniu przyjazdu. 

4.6 Na czas podróży do miejsca Rekolekcji opiekunami Uczestników są Konwojenci. Zazwyczaj 

nie wchodzą w skład Diakonii Rekolekcji, dlatego prawdopodobnie nie odpowiedzą na 

pytania dotyczące danych Rekolekcji. W sprawach ważnych należy kontaktować się 

bezpośrednio z Diakonią Rekolekcji, nie z konwojentami. 

§5 Wymagania dotyczące przywożonych na Rekolekcje rzeczy 



5.1 Należy przywieźć: 

a. Pismo Święte (Stary i Nowy Testament) 

b. Różaniec 

c. Materiały do notowania 

d. Śpiwór (zależy od ośrodka, informacja zostanie podana na Dniu Wspólnoty) 

e. Legitymację szkolną / studencką 

f. Ubrania i buty na różną pogodę (należy nastawić się na to, że może padać i być zimno, 

mimo że Rekolekcje odbywają się latem): 

- Nieprzemakalne buty 

- Kurtka przeciwdeszczowa 

- Ciepła bluza 

- Kapelusz/czapka/chustka na głowę 

- Wygodny strój na wycieczkę w góry (strój sportowy, buty za kostkę, długie 

skarpety) 

- Lekkie buty na co dzień 

- Obuwie zmienne do chodzenia w ośrodku rekolekcyjnym 

g. Elegancki strój odpowiedni na codzienną Eucharystię  

h. Odświętny strój na Agapę, czyli uroczyste zakończenie Rekolekcji 15. dnia 

i. Odpowiedni zapas stale przyjmowanych leków 

j. Maseczki zasłaniające usta i nos (przynajmniej 3) 

5.2 Można przywieźć: 

a. Instrumenty muzyczne 

b. Gry planszowe 

c. Kisiel, kawę, drobne przekąski 

d. Poduszkę i prześcieradło (jeśli komuś nie wystarczy śpiwór) 

5.3 Nie należy przywozić: 

a. Urządzeń elektronicznych takich jak odtwarzacze muzyki, telefony komórkowe, laptopy, 

tablety itp. 

b. Ostrych i niebezpiecznych narzędzi 

c. Cennych przedmiotów 



d. Wysokich kwot kieszonkowego 

e. Książek lub czytników e-booków (czas Rekolekcji nastawiony jest na wspólne spędzanie 

czasu i integrację, zaś Diakonia Rekolekcji prawdopodobnie zapewni na miejscu 

biblioteczkę z ciekawymi pozycjami). 

UWAGA! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prywatne przedmioty Uczestnika zgubione 

bądź zniszczone w czasie Rekolekcji. 

5.4 W czasie rekolekcji nie przewiduje się wychodzenia przez Uczestnika do sklepu; potrzebę 

dodatkowych zakupów należy zgłaszać Diakonii  

§6 Wnioski końcowe 

6.1 Wszelkie informacje dotyczące Rekolekcji znajdują się na stronie internetowej 

www.oaza.warszawa.pl w zakładce Rekolekcje lub bezpośrednio u Organizatora bądź 

Moderacji Rekolekcji. Są to JEDYNE oficjalne źródła informacji o Rekolekcjach. 

6.2 Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co Uczestnicy niepełnoletni, 

stosują się do tych samych zasad i przestrzegają niniejszy 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. 


