
INFORMACJE DLA UCZESTNIKA OAZY 
 

1. Oaza jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie połączoną z elementami 
letniego wypoczynku. W tym czasie pragniemy pogłębiać naszą więź z 
Bogiem i ludźmi, zarówno poprzez przewidziany formacją program zajęć, 
spotkań i nabożeństw, jak i wspólne zabawy, gry oraz wyjścia plenerowe. 
Rekolekcje oazowe nie są wyjazdem kolonijnym i nie mają charakteru 
wczasowego. Bardzo więc prosimy o należyte przygotowanie się aby 
przyjechać do oazy z należytym nastawieniem. 

2. Tegoroczne rekolekcje odbywają się w trzech turnusach: 
I turnus      1.07 -  17.07  
II turnus     18.07 - 3.08 
III turnus     4.08 – 20.08 

Pierwszy dzień jest dniem przyjazdu, ostatni dniem wyjazdu. Zasadniczo nie 
przyjmuje się do oazy nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub 
wyjechać wcześniej. Dzień pierwszy i ostatni są istotne dla całościowego 
przeżycia czasu rekolekcji. 

3. Wszelkie informacje dotyczące formy dojazdu oraz zbiórki będą podane przy 
odbiorze karty, od 23 czerwca w Diakonii Słowa lub będą przesłane pocztą. 

4. Cena rekolekcji uwzględnia koszty podróży w obie strony. 

5. Kartę wraz z zaliczką 200 zł (100 zł na krótką Oazę Dzieci Bożych, 300 zł na 
ONŻ IIIº) należy złożyć najlepiej do dnia 31.05 w Diakonii Słowa w 
Poznaniu, ul. Stolarska 7 w godzinach dyżurów tj. we wtorki, godz. 16:30 - 
19:00 i w czwartki, godz. 16:30 - 18:00. Do dnia 31.05 obowiązują 
promocyjne ceny uczestnictwa. Po tym terminie koszty wzrastają o 20 zł. 
Zaliczkę można również wpłacić na podane poniżej konto. 

Archidiecezja Poznańska 
ul. Ostrów Tumski 2 

61-109 POZNAŃ 
09 1090 1362 0000 0001 0553 9706 

 koniecznie z dopiskiem  
WPŁATA NA REKOLEKCJE OAZOWE, kto, kiedy, na co 

6. Zgłoszenie na karcie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty można również 
przesłać na adres: 
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, ul.  Wagi 12/3, 61-244 POZNAŃ 

7. Na listę uczestników zapisywane będą osoby, które złożyły wypełnioną kartę 
uczestnictwa oraz wpłaciły zaliczkę. W razie braku miejsc na oazie 
obowiązuje kolejność zgłoszeń. 



8. Pozostałą kwotę na pokrycie kosztów uczestnictwa można wpłacić po 
przyjeździe na miejsce zbiórki, w Diakonii Słowa w godzinach dyżurów lub 
na podane konto najpóźniej do dnia 8 lipca. 

9. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania rekolekcji 
ze środków Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Wnioski takie (na specjalnym 
formularzu) należy składać wraz ze zgłoszeniem do dnia 31.05. Po tym 
terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

10. W przypadku wycofania się uczestnika po 20 czerwca wpłacona zaliczka nie 
podlega zwrotowi. 

11. Na rekolekcje zabieramy ze sobą: Pismo św. (II0 – koniecznie Stary 
Testament), notatnik, długopis, śpiwór, odzież i buty sportowe, legitymację 
szkolną, książeczkę zdrowia, ew. dowód ubezpieczenia zdrowotnego, strój 
odpowiedni do kościoła (dziewczęta – dłuższe spódnice, chłopcy – długie 
spodnie), służba liturgiczna – alby lub komże. 

12. Ze względu na rekolekcyjny charakter wyjazdu prosimy nie zabierać: 
urządzeń audio, czy video, cennych rzeczy, leginsów, bluzek na ramiączkach, 
krótkich spódnic i spodenek. Mając na względzie troskę o właściwe 
przeżycie rekolekcji należy liczyć się z ograniczeniem rozmów przez telefon 
komórkowy do wyznaczonych programem pór dnia. 

13. W czasie rekolekcji zasadniczo nie przewiduje się odwiedzin rodziców, 
koleżanek, kolegów czy animatorów z innych oaz czy wspólnot parafialnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


