
REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH STACJONARNYCH 
organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej  

w roku 2020 w związku z zagrożeniem COVID-19 
 

1. Rekolekcje oazowe są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła.  
2. W rekolekcjach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, 

niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

3. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem 

rekolekcji, uczestnicy rekolekcji nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

4. Uczestnik ma być zaopatrzony w indywidualne osłony nosa i ust podczas pobytu na rekolekcjach. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie odprowadzający dzieci na zbiórkę lub do obiektu muszą być zdrowi, bez żadnych objawów 

choroby zakaźnej, w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników rekolekcji udostępniają organizatorowi rekolekcji kontakt zapewniający szybką 

komunikację. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników rekolekcji zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku, gdy 

u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma 

obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w rekolekcjach w karcie kwalifikacyjnej 

uczestnika. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika rekolekcji. W przypadku występowania u uczestnika chorób 

przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rekolekcjach. 

9. Należy przestrzegać zasady, żeby nie spóźniać się na poszczególne punkty programu w kościele (w godz. 14.00-18.00), również 

te prowadzone on-line (w godz. 8.30-11.00), ani też nie wyjeżdżać/kończyć wcześniej. 

10. Uczestnik oazy rekolekcyjnej jest: życzliwy, uprzejmy, radosny; dyskretny i uczynny - chętnie pomaga innym, szczególnie 

młodszym i słabszym; jest koleżeński, kulturalny, punktualny, zaradny, aktywny. 

11. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy. Dba o dobre imię oazy. 

12. W czasie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz innych środków 

psychoaktywnych. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu uczestnik zostaje natychmiast wydalony z rekolekcji na koszt 

rodziców/opiekunów bez zwrotu kosztów (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania 

uczestnika z miejsca rekolekcji).  

13. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec jakichkolwiek osób. 

14. Uczestnik ma prawo do: 
- bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej; 

- zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do księdza moderatora w sprawie organizacji zajęć programowych poprzez 

swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy - bezpośrednio do wychowawcy;  

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy; 

- brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie 

zajęciach; 

- korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez księdza moderatora. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do: 
- przebywania na terenie miejsca rekolekcji i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten 

teren bez opieki wychowawcy grupy!; 

- wykonywania poleceń wychowawcy i księdza moderatora; 

- przestrzegania planu dnia;  

- szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie 

usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do księdza moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika 

ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową; 

- dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach oraz w całym otoczeniu miejsca rekolekcji, w którym 

odbywa się oaza;  

- przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi 

zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek 

szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy 

własnych oraz innych uczestników; 

- przestrzegania przepisów: związanych z trwającą epidemią (ogłaszanych przez GIS, MZ i MEN), BHP i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami 

komunikacji;  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych 

ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

16. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie 

ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.). 

17. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo 

do zwrotu kosztów. 


