ZASADY ZAPISÓW I UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH
ANIMATORÓW I KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW W 2017 R.
1. Każdy animator (kandydat na animatora) pragnący pełnić posługę na rekolekcjach zobowiązany jest zapisania
się na rekolekcje przez wypełnienie ankiety rekolekcyjnej na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje
i przywiezienia ze sobą na rekolekcje podpisanej karty uczestnictwa z pliku PDF otrzymanego w wyniku jej
wypełnienia (patrz ZASADY ZAPISÓW).
2. Animator przygotowuje się do podjęcia posługi przed rekolekcjami i pełni ją przez cały czas trwania rekolekcji.
Konieczne jest wcześniejsze przeczytanie konspektu (zwłaszcza części A) i przygotowanie spotkań.
3. ANIMATOR ZABIERA ZE SOBĄ NA OAZĘ: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podręcznik danego
stopnia z wypełnionym notatnikiem, różaniec, świecę, figurkę lub obrazek Niepokalanej, legitymację szkolną lub
studencką / dowód osobisty, strój zgodny z duchem Nowej Kultury, chłopcy zabierają albę. W miarę możliwości
animator przywozi również śpiewniki z pieśniami liturgicznymi, z piosenkami ewangelicznymi, ludowymi,
patriotycznymi, materiały na pogodne wieczory, instrument muzyczny (o ile na nim gra). Animator liturgiczny,
w porozumieniu z Moderatorem prowadzącym rekolekcje, powinien przygotować materiały na spotkania
modlitewne, do komentarzy, wywieszki asysty na wszystkie dni oazy itp. Animator muzyczny w porozumieniu
z Moderatorem prowadzącym rekolekcje powinien opracować śpiewnik turnusu.
Do wszystkich ośrodków (oprócz Bystrej Podhalańskiej i Mucharza) należy zabrać ze sobą śpiwór i koniecznie
prześcieradło (wymóg SANEPIDU)!
4. Animator ogranicza używanie na oazie „sprzętów” multimedialnych do koniecznego minimum.
5. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, w czasie oazy nie ma odwiedzin, zarówno przez rodziców,
kolegów, jak i animatorów. Moderator parafialny nie powinien zabierać animatorom czasu podczas ich zajęć czy
wyrywać z nich. Prosimy o tym poinformować swoich moderatorów.
6. W poczuciu odpowiedzialności za posługę oraz mając na uwadze fakt, że animator jako wychowawca jest
zgłaszany do Kuratorium, prosimy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby na rekolekcje dotrzeć na czas i do dnia
rozjazdu rzetelnie wypełnić swe posługiwanie. W razie nagłej niemożliwości wyjazdu na rekolekcje (sytuacja
losowa) animator lub kandydat na animatora ma obowiązek zgłosić sprawę do organizatora rekolekcji, a niczego
nie załatwiać na własną rękę z Moderatorem turnusu.
7. Animator podejmujący posługę na rekolekcjach wakacyjnych zobowiązany jest do udziału w Rozesłaniu OŻK
w sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz. 11.00. Będzie to okazja do spotkania z całą diakonią rekolekcyjną turnusu.

