
OAZY WAKACYJNE 2013  INFORMATOR 

I. NAZWY, STOPNIE I TERMINY 

Co? Dla kogo? Kiedy? Gdzie? Za ile? 

Oaza Dzieci Bożych 

(ODB) stopnia I 

dzieci po kl. III 

szkoły podstawowej 
1.-7.07. Połczyn-Zdrój 380 zł 

Oaza Dzieci Bożych 

(ODB) stopnia II 

dzieci po kl. IV 

szkoły podstawowej 
15.-31.07. 

Ostrowiec 

koło Wałcza 
700 zł 

Oaza Dzieci Bożych 

(ODB) stopnia III 

dzieci po kl. V 

szkoły podstawowej 
28.06.-14.07. 

Borne Sulinowo 700 zł 
Oaza Nowej Drogi 

(OND) stopnia I 

dzieci po kl. VI 

szkoły podstawowej 
28.06.-14.07. 

Oaza Nowej Drogi 

(OND) stopnia II 

młodzież po kl. I 

gimnazjum 
15.-31.07. 

Ostrowiec 

koło Wałcza 
700 zł 

Oaza Nowego Życia 

(ONŻ) stopnia 0 

młodzież po kl. II 

gimnazjum 

28.06.-14.07. 
Lekowo 700 zł 

15.-31.07. 

Oaza Nowego Życia 

(ONŻ) stopnia I 

młodzież po ONŻ 0
o 

i rocznej formacji 

28.06.-14.07. 
Lipie 700 zł 

15.-31.07. 

Oaza Nowego Życia 

(ONŻ) stopnia II 

młodzież po ONŻ I
o 

i rocznej formacji 
15.-31.07. 

Role 

koło Lipia 
700 zł 

 

II. OŚRODKI 

1. Borne Sulinowo: Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Bolesława Chrobrego 

25, 78-449 Borne Sulinowo; http://sp.bornesulinowo.ibip.pl/public. 

2. Lekowo: Zespół Szkół, Lekowo 44c, 78-312 Lekowo; www.zslekowo.szkolnastrona.pl. 

3. Lipie: Dom Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, Lipie 4, 78-331 Rąbino; www.lipie.oaza.pl. 

4. Ostrowiec: Ośrodek Charytatywny Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej St. Liborius 

w Ostrowcu, 78-600 Wałcz; www.ostrowiec.caritas.pl. 

5. Połczyn-Zdrój: Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn Zdrój; 

www.dwd-polczyn.pl. 

6. Role: Dom Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, Lipie 4, 78-331 Rąbino; www.lipie.oaza.pl. 

 

III. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia na oazy wakacyjne przyjmuje Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej – telefonicznie: 600 604 137 lub pocztą elektroniczną: recepcja@koszalin.oaza.pl, 

w terminie od 8 kwietnia do 25 maja br. lub do wyczerpania miejsc w poszczególnych ośrodkach 

rekolekcyjnych. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

http://sp.bornesulinowo.ibip.pl/public/
http://www.ostrowiec.caritas.pl/
http://www.dwd-polczyn.pl/
mailto:recepcja@koszalin.oaza.pl


2. Każdej ze zgłoszonych osób recepcja przydzieli sygnaturę, czyli numer identyfikacyjny 

składający się z litery i cyfry, np. B23.  

3. Na wskazany przez osobę zgłaszającą adres e-mail zostanie wysłana karta uczestnika. Najpierw 

należy ją wydrukować (koniecznie dwustronnie na jednej kartce formatu A4), a następnie zapoznać 

się z umieszczonymi w niej wymaganiami wychowawczymi i zasadami organizacyjnymi, które 

obowiązują podczas rekolekcji. We wskazanych miejscach kartę dokładnie wypełniają: uczestnik 

oazy, jego rodzice lub prawni opiekunowie, kapłan (moderator oazy lub inny duszpasterz z parafii 

uczestnika) oraz lekarz rodzinny. Wypełnioną kartę należy do 10 czerwca br. dostarczyć, osobiście 

lub listownie, do: Centrum Ruchu Światło-Życie, ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin.  

 

IV. KOSZT 

1. Koszt rekolekcji 17-dniowych wynosi 700 zł, a 7-dniowych 380 zł. Zaliczkę w wysokości 200 zł 

należy wpłacić do 10 czerwca br. Po tym terminie, zgłoszenia bez uiszczonej zaliczki będą 

traktowane jako nieaktualne. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej tydzień przed 

rozpoczęciem rekolekcji. Obu wpłat trzeba dokonać na konto Centrum Ruchu Światło-Życie 

w Koszalinie, nr 63 1240 1428 1111 0010 4023 6093, wpisując w tytule wpłaty: oaza wakacyjna, 

imię i nazwisko uczestnika oraz sygnaturę przydzieloną przez recepcję, np.: oaza wakacyjna, Jan 

Kowalski, B23.  

2. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach. Natomiast 

pozostała kwota nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu rekolekcji, na które została wpłacona. 

Centrum Ruchu Światło-Życie nie ma możliwości wystawiania rachunków i faktur. Może jedynie 

wydać zaświadczenie o udziale w oazie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w tej sprawie 

z recepcją, jeszcze przed rozpoczęciem rekolekcji.  

 

V. UBEZPIECZENIE 

Wszyscy uczestnicy oazy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

 

VI. ZASADY OGÓLNE 

1. Oaza wakacyjna Ruchu Światło-Życie różni się od tradycyjnej kolonii pod względem celu 

i metody. Wakacyjny odpoczynek i różnorodne zajęcia ukształtowane są w oazach tak, aby 

stanowiły naturalne okazje do działań wychowawczych. Stosowana na oazie pedagogiczna metoda 

prewencji św. Jana Bosko sprzyja kształtowaniu osobowości i charakteru, uwzględniając istotną 

rolę wymiaru duchowego. Podział oazy na małe grupy pod opieką animatorów, prostota warunków 

życia, dyscyplina i samodzielność czy rezygnacja z mediów (telewizja, komputer, Internet, telefon 

komórkowy itp.) przekładają się na głębszy kontakt uczestnika z samym sobą i z innymi, otwierając 

w ten sposób zupełnie nowe możliwości dla indywidualnego rozwoju. 

2. Tematyczna praca w grupach, także w dziedzinie profilaktyki uzależnień, kontakt z przyrodą, 

twórcza zabawa, aktywny wypoczynek, współzawodnictwo, relacje rówieśnicze, wzajemna służba 

we wspólnocie oraz codzienne praktyki religijne mają głębokie oddziaływanie wzmacniające 

i zapobiegawcze. Ze strony rodziców i uczestników ważna jest więc zgoda na założenia oazy, 

współpraca z wychowawcami oraz dobrowolne podjęcie wysiłku zaangażowania się w program 

rekolekcji. 



3. Program poszczególnych oaz dostosowany jest do wieku uczestników, a na wyższych stopniach 

jest dodatkowo powiązany z całorocznym przygotowaniem w grupie parafialnej. Organizatorzy 

mogą więc przenieść, a nawet nie przyjąć, uczestnika błędnie skierowanego na rekolekcje, które nie 

odpowiadają jego wiekowi lub etapowi formacji. Dlatego już podczas zgłaszania uczestnika należy 

się upewnić co do poprawności wyboru rodzaju i stopnia oazy. 

4. W terminie każdych rekolekcji pierwsza data jest dniem rozpoczęcia oazy, w którym to uczestnik 

powinien przyjechać w godz. 15:00-17:00; pierwszym posiłkiem jest kolacja. Druga data jest 

ostatnim dniem rekolekcji, w którym to uczestnik powinien wyjechać w godz. 9:00-12:00. 

5. Przywóz uczestników i ich odbiór odbywa się we własnym zakresie. Rodzice osób 

niepełnoletnich, którzy po oazie nie odbierają swoich dzieci osobiście, powinni upoważnić na 

piśmie osoby, które dokonają tego odbioru w ich imieniu, lub złożyć pisemne oświadczenie 

o samodzielnym powrocie dziecka do domu. Wzory tych dokumentów znajdują się poniżej. 

6. Z zasady nie przyjmuje się na oazę osób, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać 

wcześniej. Zakłóca to bowiem proces grupowy i burzy zbudowaną przez uczestników atmosferę 

wspólnoty. Podobnie, dla pełniejszego przeżycia tego czasu jako rekolekcji, nie przewiduje się 

raczej odwiedzin. Dotyczy to zarówno krewnych i przyjaciół, jak również znajomych z poprzednich 

oaz. Nie jest to zakaz, ale wynik wieloletniego doświadczenia wychowawczego. Szczególnie dla 

młodszych, odwiedziny, a nawet, czasami nadopiekuńczy, kontakt telefoniczny stają się powodem 

wzajemnej zazdrości, emocji, narastania tęsknoty i kryzysu rekolekcyjnego. Możliwość 

ewentualnych odwiedzin należy wcześniej uzgodnić z kapłanem prowadzącym oazę.  

7. Ze względów organizacyjnych i wychowawczych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

umieszczania osób w pokojach i przydzielania ich do małych grup według własnego klucza. 

8. W czasie oazy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. 

9. Jeśli uczestnicy oazy posiadają telefony komórkowe, oddają je w depozyt wychowawcom i mogą 

z nich korzystać w wyznaczonej porze dnia, zazwyczaj pół godziny po obiedzie. Rodzicom 

udostępnia się numery telefonów wychowawców. 

10. Na oazę należy zabrać: 

 ważną legitymację szkolną lub dowód osobisty; 

 dokument ubezpieczenia zdrowotnego (aktualny wydruk ZUS RMUA lub KRUS); 

 leki (jeśli się jakieś regularnie zażywa); 

 Pismo Święte (przynajmniej Nowy Testament), różaniec, długopis; 

 śpiwór (potrzebny w: Lipie, Lekowo i Role); 

 klapki odporne na wodę, przybory toaletowe, ręczniki; 

 odzież sportową oraz odpowiednią na zimne lub deszczowe dni, strój kąpielowy; 

 odpowiedni i godny strój do kościoła: dziewczęta  dłuższe spódnice, chłopcy  długie spodnie; 

 nakrycie głowy, środki przeciw komarom i kleszczom, olejek do opalania z filtrem UV; 

 ministranci i lektorzy  strój liturgiczny (komża, alba); 

 umiejący grać  instrumenty muzyczne. 



UPOWAŻNIENIE 

 
 

Upoważniamy .................................................................................................................., 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

legitymującego/ą się dowodem osobistym seria i nr ......................................................., 

 

do odebrania ..................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

z oazy wakacyjnej, odbywającej się w dniach ................................................................. 

 

w ..................................................................... Tym samym bierzemy odpowiedzialność 

 

za bezpieczeństwo dziecka podczas jego powrotu do domu. 

 

 

 

............................................................................................................................ 
(czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielny powrót naszego dziecka, 

 

........................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

z oazy wakacyjnej, odbywającej się w dniach ................................................................. 

 

w ..................................................................... Tym samym bierzemy odpowiedzialność 

 

za bezpieczeństwo dziecka podczas jego powrotu do domu. 

 

 

 

............................................................................................................................ 
(czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 


