
ZAPISY UCZESTNIK 

 

W celu zapisania się na rekolekcje wakacyjne 2022 należy wykonać nasypujące korki: 

 

1. W przypadku uczestnika niepełnoletniego zapoznać się wraz z rodzicami/opiekunami 

prawnymi z regulaminem rekolekcji (dostępny w karcie zgłoszeniowej) oraz regulaminem 

COVID-19 (regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa uwzględniających stan zagrożenia 

epidemicznego zostanie umieszczony na stronie FMO zaraz po opublikowaniu przez 

Ministerstwo Zdrowia aktualnych wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci 

i młodzieży w 2022 r.), zaś w przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy zapoznać się z 

nimi samemu. Zapoznanie się z regulaminami i zaakceptowanie wynikających z nich reguł 

potwierdza się własnoręcznym podpisem uczestnika i rodziców/opiekunów prawnych na 

karcie zgłoszeniowej oraz w wyznaczonym miejscu na regulaminie rekolekcji. 

2. Uzyskać pozwolenie moderatora lokalnego na wyjazd na rekolekcje. Potwierdzeniem 

zezwolenia jest podpis moderatora na karcie zgłoszeniowej oraz umieszczona tam w 

odpowiednim miejscu pieczęć klasztoru. 

3. Wydrukować i uzupełnić odpowiednią kartę uczestnika wraz z wszystkimi załącznikami 

oraz regulaminem rekolekcji. Wszystkie załączniki znajdujące się w karcie powinny zostać 

wydrukowane na osobnych stronach, zaś karta i regulamin powinny być wydrukowane 

dwustronnie. 

4. Zapłacić zaliczkę w wysokości 50 zł na następujące konto bankowe: 

 

Nr konta: 26 1600 1013 1847 8455 6000 0018 

Zakon Braci Mniejszych, ul. Bernardyńska 2, 31-069 KRAKÓW 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko – typ i stopień rekolekcji (np. ODB I, ONŻ I,…) 

 

5. Wysłać kartę zgłoszeniową wraz z podpisanym regulaminem rekolekcji do dnia 16 maja 

2022 r. Proces wysyłania kart koordynuje moderator lokalny. Karty należy wysłać na adres: 

 

Szkoły Bernardyńskie w Łodzi 

Duszpasterstwo FMO 

ul. bł. o. Anastazego Pankiewicza 15 

91-738 Łódź 

 

6. Wypełnić i podpisać „Oświadczenie COVID-19” na dzień – dwa przed wyjazdem na 

rekolekcje oraz dostarczyć w dniu rozpoczęcia turnusu moderatorowi prowadzącemu 

rekolekcje (wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie FMO zaraz po ogłoszeniu 

przez Ministerstwo Zdrowia aktualnych wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży w 2022 r.). 

7. Uregulować zobowiązania finansowe za rekolekcje w dniu przyjazdu na rekolekcje lub 
przelewem na podane wyżej konto. Kwota zostanie przekazana Moderatorowi rekolekcji. 
Koszt uczestnictwa za rekolekcje wynosi w tym roku: 
 

Oaza Dzieci Bożych: 500 zł + 50 zł zaliczki. 

Oaza Nowego Życia: 600 zł + 50 zł zaliczki. 


