
DEKLARACJA OSOBY PRZYST ĘPUJĄCEJ DO ZESPOŁU LUDZI (ZL) 
(Wypełnia rodzic lub opiekun uczestnika oazy) 

 
Ja niżej podpisany(a) 
.............................................................................................................................. 
Deklaruję chęć uczestnictwa w Zespole Ludzi pod nazwą: „Wypoczynek wakacyjny 
OAZA 2013”  realizujących statutowe cele Fundacji „Światło-Życie” w ramach Ośrodka 
Fundacji w Sandomierzu. 
 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Fundacji „Światło-Życie”.* 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
związanych z działalności statutową Fundacji. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub 
uzupełnianie 
 
 
...................................................................................  ................................................................................... 
  Miejscowość, data    Czytelny podpis 
 
Dane osobowe (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 
 

Nazwisko i imię............................................................................................ 

Adres zamieszkania ...................................................................................... 

...................................................................................................................... 

PESEL................................................................. 

Telefon................................................................ 

e-mail.................................................................. 

Decyzja Kierownika Ośrodka Fundacji w Sandomierzu 
 
Z dniem ……………….., Pan/Pani  ............................................................................. 
został/a przyjęty/a do Zespołu Ludzi pod nazwą: „Wypoczynek wakacyjny Oaza 2013”, 
realizujący cele statutowe Fundacji „Światło-Życie”. 
 
Sandomierz dn…..……………….. 
 
 
 
     ..................................................... 
     podpis kierownika Ośrodka 

 
 
*Statut Fundacji „Światło – Życie” dostępny na stronie internetowej www.sandomierz.oaza.pl  
w zakładce Pliki 
 

                        

 
 Ruch Światło – Życie 

Diecezji Sandomierskiej                 
 

KARTA  UCZESTNICTWA 
    w oazie wakacyjnej Ruchu Światło-Życie  

 
 
 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 
 
1. Imię, nazwisko ___________________________________________________________ 
 
2. Adres _________________________________________________ Tel. ______________ 
 
3. Szkoła ___________________________________Klasa  /aktualnie  ukończona/ ________ 
 
4. Data urodzenia _______________________ Parafia ______________________________ 
 
5. Dotychczasowe oazy wakacyjne ______________________________________________ 
 
       __________________________________________________________________________________ 
 
 
OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA i RODZICÓW 
Jestem świadomy/a/, że oaza jest formą wakacyjnych rekolekcji, stąd zobowiązuję się  
do zachowania stawianych wymogów. Zgadzam się, aby opiekę nad moim synem/córką 
sprawowali wychowawcy wyznaczeni przez Diecezjalną Diakonię Ruchu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych w tej karcie danych osobowych mojego 
dziecka, niezbędnych do realizacji przebiegu formacji w Ruchu Światło-Życie  
(Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) 
 
 
        
      / data i podpis ojca lub matki /        /data i podpis uczestnika / 

        
 
 
 
SKIEROWANIE  MODERATORA  parafialnej grupy oazowej 
W/w został pouczony o wymaganiach stawianych uczestnikom oazy. Za moją wiedzą i zgodą, 
zgłasza się na wakacyjne rekolekcje połączone z wypoczynkiem. 
 
     

 ______________________________________ 
      / data i podpis Moderatora / 



PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA  /wypełnia moderator przyjmujący/ 
Wymieniony na odwrocie uczestnik został zakwalifikowany na oazę ________________________, 
        /stopień/ 
w turnusie ___________________________,   w terminie od ________________ do _______________. 
 
Z kartą uczestnictwa należy zgłosić się w ośrodku rekolekcyjnym w _________________________ 
 
______________________ , do godz. 16:00.  Przy zgłoszeniu pobrano zaliczkę  _____________ zł. 
 
 Zamiast zaliczki przedstawiono potwierdzenie wpłaty na konto lub dofinansowania  
przez zakład___________________________________________________________________________. 
 

     
           ______________________________________________ 

              / pieczęć i podpis przyjmującego/ 
 
 
STAN ZDROWIA  (wypełniają rodzice uczestników niepełnoletnich lub lekarz rodzinny) 
UWAGA! Należy koniecznie zabrać ze sobą Książeczkę Zdrowia. 
 
PESEL UCZESTNIKA ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░   Nr Oddziału NFZ………….. 
Nr ubezpieczenia……………………………………………. 
1. Moje dziecko często skarży się na: 

 bóle głowy 
 zawroty głowy  
 bóle brzucha 

 bóle kręgosłupa 
 inne dolegliwości (jakie?)………………………………………. 
2. Moje dziecko: 

 jest stale leczone z powodu........................................................................................... 

 jest pod stałą opieką poradni (jakich)............................................................................ 

 przyjmuje stale leki (podać dawki i częstotliwość) 
.......................................................................................................................................... 
3. Czy kiedykolwiek zdarzały się dziecku: 

 omdlenia? 
 napady drgawkowe? 
 utrata przytomności? 

 reakcje alergiczne (na co dziecko jest uczulone i jak reaguje)? 
.......................................................................................................................................... 
4. Przebyte choroby dziecka (zaznaczyć odpowiednie): 

 ospa  
 odra  
 świnka  
 różyczka 

 żółtaczka zakaźna 
 szkarlatyna 
 astma  

 padaczka, 
 inne: ............................................................................................. 
5. Inne informacje:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Prosimy o rzetelne podanie powyższych informacji. Pozwolą one uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia 
sytuacji oraz zbędnych interwencji lekarskich. 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (Opinia lekarza rodzinnego) 
 
Na dzień…………………. nie stwierdzam przeciwskazań medycznych do uczestnictwa dziecka w 
rekolekcjach oazowych 
 
.....................................................                                         …………………………………… 
    
(podpis i pieczątka lekarza)                (miejscowość, data) 

  

DODATKOWA INFORMACJA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW UCZESTNIKA  
(o okolicznościach pomagających zapewnić właściwą opiekę) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
DOJAZD DO OŚRODKA: 
Do ośrodków rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (Sandomierz, Niemienice)  każdy 
dojeżdża indywidualnie. 
Do ośrodka w (Bieszczady): Olchowej, Wisłoku, Czarnej, Rudence, Skorodnem  
organizujemy wspólny dojazd autobusem: wyjazd z Tarnobrzega (parafia św. Barbary, godz. 
9:00), przez Stalową  Wolę (parafia MBKP, ok. godz. 10.00).  Na dojazd pobrano zaliczkę w 
opłacie za turnus. Wysokość dopłaty będzie zależna od kosztów przejazdu (dojazd i powrót). 
 
ADNOTACJE 
Uwagi o pobycie na oazie: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Uwagi o podjęciu KWC: ___________________       Podpis Moderatorów/ek/_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJE O OAZIE WAKACYJNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE 
DIECEZJI  SANDOMIERSKIEJ 

 
 

1. Oaza jest formą rekolekcji połączonych z wakacyjnym wypoczynkiem. 
Wszystkie zgłoszenia uczestników winny mieć podpisy ks. Proboszcza  

lub ks. Moderatora z parafii oraz Rodziców lub prawnych opiekunów. 
Na Oazę Dzieci Bożych kierowani są ci uczestnicy, którzy kończą klasę IV  i V szkoły 

podstawowej. Ci, którzy kończą klasę VI i I gimnazjum, mogą jechać na Oazę Nowej Drogi   
I lub II stopnia. Te stopnie stosujemy zamiennie. 

Na ONŻ I stopnia mogą jechać jedynie ci uczestnicy, którzy ukończyli II klasę gimnazjum i 
starsi. Na ONŻ II stopnia mogą wyjechać wyłącznie ci, którzy byli na I stopniu  
i są po formacji rocznej. Na ONŻ III stopnia przyjmowani są ci, którzy byli na I i II stopniu oazy 
wakacyjnej i są po formacji rocznej.  

Brak uwzględnienia powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny 
typ oazy i do innego ośrodka. 

2. W podanej na karcie uczestnictwa dacie turnusu, pierwszy dzień jest  dniem przyjazdu 
(do godz. 16.00), drugi jest dniem odjazdu. 

Na oazę nie przyjmuje się tych, którzy z różnych powodów mają zamiar  później 
przyjechać lub wcześniej wyjechać. Należy tak dobrać turnus, aby nie było konieczności 
przerywania rekolekcji przez jakikolwiek wyjazd. 

3. W trakcie rekolekcji, z racji, że są to rekolekcje – nie ma odwiedzin (rodziny, znajomych 
itp.) Jeżeli jednak jest to konieczne, mogą odbyć się wyłącznie w niedzielne popołudnia. 

Należy liczyć się z tym, że uczestnicy, którzy nie zachowują regulaminu oazy,  
na własny kaszt mogą zostać odesłani do domu. 

4. Na oazę należy ze sobą zabrać: 
a/ Pismo Św., śpiewnik (piosenki religijne, narodowe, rozrywkowe), osoby grające mogą 
przywieźć instrumenty muzyczne; 
b/ kart ę uczestnictwa, legitymację szkolną, osobiste leki, nakrycie głowy;  
c/ śpiwór, prześcieradło, małą poduszkę, przybory toaletowe, odpowiednie ubranie 
(z uwzględnieniem deszczu, chłodu, upału), buty (także do pieszych wędrówek). 
Dziewczęta biorą ze sobą sukienki i spódnice! Chłopcy zaangażowani w Służbę 
Liturgiczn ą pamiętają o albach/komeżkach); 
d/ należy wziąć także: płaszcz przeciwdeszczowy, latarkę, notatnik i długopis. 

Nie należy zabierać ze sobą sprzętów muzycznych i multimedialnych. Z racji na charakter 
rekolekcyjny wyjazdu, ograniczona zostanie możliwość używania telefonów komórkowych! 

5. Należy poinformować organizatorów (odpowiednia adnotacja na karcie)  
o problemach zdrowotnych dziecka, jeżeli nie dyskwalifikują one dziecka do udziału  
w wyjeździe.  

6. Opłata za udział w rekolekcjach OAZA `2013 wynosi: w diecezji – 590 zł,   
w Bieszczadach i w Sandomierzu  – 610 zł; Zaliczka – 150 zł.  

Zaliczkę wpłaca się przy zgłoszeniu. Karta bez wpłaconej zaliczki nie jest ważna. Dowód 
wpłaty zaliczki znajduje się na karcie uczestnictwa. W przypadku wycofania swego uczestnictwa, 
zaliczka nie jest zwracana. Pieniądze na turnus (zaliczka/ całość kosztów turnusu) można wpłacić 
na konto: 18 1500 1735 1217 3004 0741 0000 Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Sandomierzu,  
ul. Mariacka 8; 27 – 600 Sandomierz. . Przy wpłacie na konto, uczestnicy turnusu w Skorodnem 
w tytule wpisują „darowizna”, pozostali określają miejsce, turnus i stopień. W przypadku 
wpłaty na konto, przy zapisie lub przyjeździe na turnus, należy okazać dowód wpłaty. 
Potwierdzenie to zastępuje zaliczkę. 

Diecezjalna Diakonia Oaz wakacyjnych dysponuje blankietami pism do zakładów pracy, 
Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Miast i Gmin.  

7. Wszyscy uczestnicy oaz wakacyjnych są ubezpieczeni na czas udziału  

w rekolekcjach. Moderator turnusu  może wydać zaświadczenie potwierdzające pobyt  
na turnusie. 

8. Rekolekcyjne oazy wakacyjne stanowią formę taniego wypoczynku. Propozycje 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży na rok 2013, organizowane przez inne środowiska, są 
znacznie droższe. Stąd prosimy, zarówno rodziców jak i uczestników, aby oczekiwania wobec 
tej formy wypoczynku były proporcjonalne do poniesionych kosztów. Utrzymuj ąc 
proponowane ceny turnusów, pragniemy uczynić oazy dostępnymi także dla tych osób, 
których sytuacja finansowa jest trudna. Pamiętajmy także o tym, że oazom towarzyszy  
bezinteresowna praca zespołu wychowawczego moderatorów i animatorów. Jest to swoisty 
wolontariat oazowy. 

9. Zgłoszenia uczestników w oazie wakacyjnej z danej parafii dokonuje ks. Moderator  
lub  pisemnie upoważniony/a przez niego Animator/ka. 

10. Informacje na temat Ruchu Światło-Życie oraz  turnusów wakacyjnych można 
uzyskać  na stronie internetowej: www.sandomierz.oaza.pl  .  
 


