
6.  Opłata za rekolekcje 300 złotych dokonywana 
jest w dwóch etapach: 

     I)  Wpisowe w wysokości 30 złotych dokonu-
jemy do tygodnia od czasu wysłania zgło-
szenia na konto fundacji: 

Fundacja Światło-śycie, 
ośrodek w Bielsku-Białej 

ul. św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała 
BS Jasienica 

38 8117 0003 0013 0329 2000 0010 
Tytuł wpłaty: Darowizna 

 Prosimy o nie dodawanie innych informacji 
w tytule wpłaty. 

 Jeśli wpłata jest na inne nazwisko niŜ na-
zwisko uczestnika, proszę o powiadomienie 
na adres mailowy: xg.oaza@gmail.com. 

 Wpłata wpisowego jest dla nas potwierdze-
niem uczestnictwa. Wpisowe nie podlega 
zwrotowi z wyjątkiem sytuacji, gdyby z 
przyczyn niedoboru uczestników rekolekcje 
się nie odbyły. 

 Dla osób z Bielska-Białej i okolic: wpisowe 
moŜna równieŜ dostarczać w gotówce do 
ks. moderatora. 

      II)  Pozostałą część wpłaty w wysokości 270 
złotych dokonujemy na miejscu w dniu 
przyjazdu na rekolekcje. 

7. Moderator nie moŜe wystawić faktury ani ra-
chunku. Jedynie moŜe wystawić poświadcze-
nie uczestnictwa w rekolekcjach z pieczątką 
miejscowej parafii. 

8. Kontakt z moderatorem rekolekcji: 
  e-mail: xg.oaza@gmail.com 
  telefon: 338 182 358 

(telefon odbiera tylko ks. Grzegorz) 

6. Opłata za rekolekcje 300 
złotych dokonywana jest w 
dwóch etapach: 

      I) Wpisowe w wysokości 
30 złotych dokonujemy 
do tygodnia od czasu 
wysłania zgłoszenia na 
konto fundacji: 

Fundacja Światło-śycie, 
ośrodek w Bielsku-
Białej 

ul. św. Pawła 2, 43-
382 Bielsko-Biała 

BS Jasienica 
 38 8117 0003 0013 

0329 2000 0010 
Tytuł wpłaty: Darowi-

zna 
Prosimy o nie dodawa-
nie innych informacji w 
tytule wpłaty. 
Jeśli wpłata jest na inne 
nazwisko niŜ nazwisko 
uczestnika, proszę o 
powiadomienie na adres 
mailowy: 

 xg.oaza@gmail.com. 
Wpłata wpisowego jest 
dla nas potwierdzeniem 
uczestnictwa. Wpisowe 
nie podlega zwrotowi z 
wyjątkiem sytuacji, 
gdyby z przyczyn nie-
doboru uczestników re-
kolekcje się nie odbyły. 
Dla osób z Bielska-
Białej i okolic: wpisowe 
moŜna równieŜ dostar-
czać w gotówce do ks. 
moderatora. 

      II) Pozostałą część wpłaty 
w wysokości 270 zło-
tych dokonujemy na 
miejscu w dniu przyjaz-
du na rekolekcje. 

7. Moderator nie moŜe wysta-
wić faktury ani rachunku. 
Jedynie moŜe wystawić po-
świadczenie uczestnictwa w 
rekolekcjach z pieczątką 
miejscowej parafii. 

8. Kontakt z moderatorem 
rekolekcji: e-mail: 

 xg.oaza@gmail.com 
 telefon: 338182358 (telefon 

odbiera tylko ks. moderator) 

CENTRALNA DIAKONIA MUZYCZNA RUCHU ŚWIATŁO-śYCIE 
we współpracy z diecezjalnymi diakoniami muzycznymi i liturgicznymi 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
Limuzina 2013: Bielsko-Biała, 10-17 lutego            Wybierz:  KAMUZO   KODAL 

A. Dane osoboweA. Dane osoboweA. Dane osoboweA. Dane osobowe    

Imię i nazwisko  
Parafia formacji p.w.  
Parafia miejscowość  
Diecezja  
Adres ulica  
Adres kod -   miejscowość  

Telefon:  
Tel. kom.    Tel. kom. rodzica  
E-mail  @  
PESEL  m-ce urodz.  
Szkoła (praca)   

 klasa  
Instrument (dla KAMUZO) …………………………………………………... 

B. FORMACJAB. FORMACJAB. FORMACJAB. FORMACJA    

Wymagane minimum pierwszy stopień Oazy Nowego śycia 
młodzieŜowej albo studenckiej albo Domowego Kościoła albo dorosłych. 

PrzeŜyte rekolekcje Ruchu Światło-śycie (miejsce i rok): 
 OND 1  ONś 1 ……………………...………….  
 OND 2  ONś 2 ……………………...………….  
 OND 3 (podst.)  ONś 3 ……………………...………….  
  KODA ……………………...………….  
  ORD ……………………...………….  
Posługa w parafii …………………………………………………………...… 
 
 
………………………  ……………………… 
 Podpis animatora Pieczęć parafii Podpis moderatora 



CCCC. Orzeczenie rodziców. Orzeczenie rodziców. Orzeczenie rodziców. Orzeczenie rodziców    

W przypadku uczestników dorosłych, moŜna wypełnić samemu. 

Po zapoznaniu się z informacjami na temat rekolekcji (część E) zgadzam się na 
udział swojego dziecka w niniejszych rekolekcjach Ruchu Światło-śycie i prze-
kazuję pod opiekę diakonii rekolekcyjnej. Zgadzam się na przeprowadzenie w 
razie konieczności potrzebnych badań zdrowotnych i zastosowania odpowied-
nich leków i zabiegów. 
Informacje o stanie zdrowia: 

MoŜe chodzić w góry: TAK  NIE  
Trwałe zjawiska chorobowe ........................................................................... 
Stosowane leki ................................................................................................ 
Stosowana dieta .............................................................................................. 
Wskazania ....................................................................................................... 
Przeciwwskazania ........................................................................................... 
Dodatkowe uwagi odnośnie stanu zdrowia .................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Diakonię Muzyczną 
Ruchu Światło-śycie Diecezji Bielsko-śywieckiej i Diakonię Oaz Rekolekcyj-
nych diecezji macierzystej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami. 
Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczych. 
 
Data ………………….….   Podpis rodziców(a) .................................................... 

    

DDDD. Motywacja uczestnika. Motywacja uczestnika. Motywacja uczestnika. Motywacja uczestnika    

Chcę uczestniczyć w rekolekcjach ......................................................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
Zapoznałe(a)m się z informacjami (część E) 
 
Data ………………….….   Podpis uczestnika ....................................................... 

EEEE. Informacje. Informacje. Informacje. Informacje 
Limuzina 2013 
      Bielsko-Biała 
            10-17 lutego 2013 
 
1. Oaza jest formą rekolekcji 

przeŜyciowych. Głównym 
celem jest pogłębienie Ŝycia 
wewnętrznego. 

2. Limuzina to rekolekcje 
specjalistyczne przygoto-
wujące do posługi animato-
ra liturgicznego (KODAL) 
bądź animatora muzyczne-
go (KAMUZO). Wymaga 
się minimum formacyjne w 
Ruchu Światło-śycie: reko-
lekcje pierwszego stopnia 
Oazy Nowego śycia albo 
Oazy Studenckiej albo 
Oazy Domowego Kościoła 
albo Oazy Dorosłych. 

3. Oaza rozpoczyna się w 
niedzielę o godz. 1500 i 
kończy w następną niedzie-
lę o godz. 1200. Przyjmuje 
się wyłącznie osoby uczest-
niczące w całych rekolek-
cjach. 

4. Niniejsze zgłoszenie do-
kładnie wypełnione naleŜy 
przesłać do 15 stycznia na 
adres moderatora rekolekcji: 

 ks. Grzegorz Strządała, 
 ul. Św. Pawła 2, 
 43-382 Bielsko-Biała, 
 tudzieŜ, jeśli są takie usta-

lenia diecezjalne, przez 
moderatora diecezjalnego. 
MoŜna zgłoszenie równieŜ 
zeskanować i przesłać na 
adres xg.oaza@gmail.com, 
a oryginał przywieźć na 
miejsce. 

5. Potwierdzeniem przyjęcia 
karty jest list inwitacyjny 
przesłany na podany adres 
mailowy. W razie nieposia-
dania adresu mailowego 
proszę o podanie adresu po-
średnika, np. księdza mode-
ratora. W liście będą infor-
macje na temat potrzebnych 
rzeczy oraz o sposobie do-
jazdu do ośrodka. 

EEEE. Informa. Informa. Informa. Informacjecjecjecje    
    (powtórzenie(powtórzenie(powtórzenie(powtórzenie    
    proszę odciąć i zachowaproszę odciąć i zachowaproszę odciąć i zachowaproszę odciąć i zachować    do do do do własnej dyspozwłasnej dyspozwłasnej dyspozwłasnej dyspozyyyycjicjicjicji)))) 
Limuzina 2013 — Bielsko-Biała, 10-17 lutego 2013 
 

1. Oaza jest formą rekolekcji 
przeŜyciowych. Głównym celem 
jest pogłębienie Ŝycia we-
wnętrznego. 
2. Limuzina to rekolekcje 

specjalistyczne przygotowujące do posługi 
animatora liturgicznego (KODAL) bądź ani-
matora muzycznego (KAMUZO). Wymaga się 
minimum formacyjne w Ruchu Światło-śycie: 
rekolekcje pierwszego stopnia Oazy Nowego 
śycia albo Oazy Studenckiej albo Oazy Do-
mowego Kościoła albo Oazy Dorosłych. 

3. Oaza rozpoczyna się w niedzielę o godz. 1500 
i kończy w następną niedzielę o godz. 1200. 
Przyjmuje się wyłącznie osoby uczestniczące 
w całych rekolekcjach. 

4. Niniejsze zgłoszenie dokładnie wypełnione 
naleŜy przesłać (albo dostarczyć) do 15 stycz-
nia na adres moderatora rekolekcji: 

  ks. Grzegorz Strządała, 
  ul. Św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała, 
 tudzieŜ, jeśli są takie ustalenia diecezjalne, 

przez moderatora diecezjalnego. 
 MoŜna zgłoszenie równieŜ zeskanować i prze-

słać na adres xg.oaza@gmail.com, a oryginał 
przywieźć na miejsce. 

5. Potwierdzeniem przyjęcia karty jest list inwi-
tacyjny przesłany na podany adres mailowy. 
W razie nieposiadania adresu mailowego pro-
szę o podanie adresu pośrednika, np. księdza 
moderatora. W liście będą informacje na temat 
potrzebnych rzeczy oraz o sposobie dojazdu 
do ośrodka. 

 
 


