KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „MORIA”
RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE
08-110 Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57
tel (25) 751 50 06

WARUNKI UCZESTNICTWA W OAZIE REKOLEKCYJNEJ
1. Organizatorem oazy jest Katolickie Stowarzyszenie „Moria” Ruch Światło-Życie.
2. Oaza jest formą rekolekcji odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła.
Program oazy przewiduje wprawdzie także pewną część czasu na wycieczki, wypoczynek i
rozrywkę, jednak zasadniczym celem jest pogłębianie życia wewnętrznego i formacji
biblijno-liturgicznej. Należy przyjechać na oazę z właściwym nastawieniem i ekwipunkiem.
3. Na młodzieżowe oazy nowego życia przyjmuje się tylko tych, którzy w zadawalający sposób
brali udział w formacji rocznej i rekolekcjach o stopień niższy.
4. Nie przyjmuje się do oazy zasadniczo nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub
odjechać wcześniej. W podanych terminach turnusów pierwsza data jest dniem przyjazdu
(należy przyjechać do godz. 17.00), druga data jest dniem odjazdu (wyjazd następuje w
godzinach przedpołudniowych).
5. Z założeń wychowania oazowego wynika bardzo proste wyposażenie naszych ośrodków.
Stąd młodzież szkolną, studiującą oraz pracującą i alumnów - prosimy przywieść ze sobą
własną pościel (śpiwór, jasiek), gdyż organizatorzy rekolekcji nie są w stanie tego
zapewnić.
6. Oaza jest formą rekolekcji zamkniętych, dlatego w trakcie jej trwania nie przewiduje się
odwiedzin gości. Ewentualne odwiedziny na Oazie Dzieci Bożych ustala na początku
turnusu moderator. Bardzo prosimy rodziców o respektowanie terminów, by nie
dezorganizować życia grupy.
7. Uczestnik oazy zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich punktach programu
organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminu oazy oraz do poleceń
wychowawców.
8. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania na różną pogodę
/ewentualne zimne i deszczowe dni, obuwie, przybory toaletowe, śpiwór/koc, małą
poduszeczkę). Przy kompletowaniu osobistego ekwipunku należy zabrać ze sobą
odpowiedni strój do kościoła, a nawet bardzo uroczysty na wyjazd na dzień wspólnoty oraz
na kolację (agapę) 15. dnia oazy.
Przedmioty pożądane: latarka, instrument muzyczny, śpiewniki, Pismo Święte(!),
różaniec, notatnik, przybory do pisania, materiały rozrywkowe na pogodne wieczory.
Przedmioty niepożądane: odtwarzacze muzyki (radio, mp3, itp), biżuteria (pierścionki,
kolczyki), telefon komórkowy, komputery przenośne, karty do gry, itp
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy
wartościowe uczestników.
10. W związku z trudnościami w zaangażowaniu uczestników w budowanie wspólnoty
rekolekcyjnej i punkty programu z racji na posiadane telefony ograniczone będzie
korzystanie z nich do wyznaczonego czasu przez kierownika wypoczynku.
11. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (legitymacja
szkolna, dowód osobisty).
12. W przypadku spożywania alkoholu lub innych środków odurzających lub przebywania pod
ich wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu oazy, uczestnik zostanie wydalony z
placówki na koszt własny (rodziców lub opiekunów). Tym samym nie będą zwracane
środki wynikłe z nieobecności uczestnika na oazie.
13. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone podczas pobytu na oazie (m. in. zniszczenie mienia szkolnego, tapczanów).
14. Zaliczka ze względu na wycofanie się uczestnika po jej wpłaceniu nie będzie zwracana.
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z moderatorem diecezjalnym
moderator@siedlce.oaza.pl

