Regulamin
Rekolekcje oazowe zakładają pobyt na całej oazie (według terminu podanego na stronie internetowej).
Zarówno późniejszy przyjazd jak i wcześniejszy wyjazd nie jest możliwy.
Dolna granica wieku uczestników wynosi 15 lat.
Ze względu na zamknięty charakter rekolekcji oazowych prosimy, aby w tym czasie osoby z zewnątrz (rodzice
i znajomi) nie odwiedzali uczestników.
Dopiero email zwrotny od licht-leben-jugend@gmx.de potwierdza rejestrację.
Oazy kierują się katolicko-charyzmatyczną duchowością Ruchu Światło Życie. Otwartość na ten charyzmat
oraz na plan dnia, który jest z nim związany (adoracja, katecheza, spotkanie w grupach, Eucharystia itd.) są
warunkiem do uczestnictwa w oazie.
Przemilczane choroby, uwarunkowania lub inne informacje istotne do pobytu na oazie, mogą doprowadzić do
wydalenia z trwających rekolekcji, jeżeli one miałyby wpłynąć negatywnie na grupę.
Organizatorzy oazy młodzieżowej nie odpowiadają
pojedynczych uczestników. W przypadku ciężkich
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia
koszt do domu. W przypadku nieletnich uczestników
poproszeni o odebranie dziecka.

za żadne nieprzepisowe i niedozwolone czyny
wykroczeń przeciwko obowiązującym zasadom,
uczestników z rekolekcji i wysłania ich na własny
rodzice albo opiekunowie zostają powiadomieni i

Ze względu na charakter rekolekcyjny prosimy w czasie oazy nie używać tel. komórkowych i wszelkich
odtwarzaczy muzycznych. Codziennie 15 minut przed pierwszym punktem dnia uczestnicy zostaną obudzeni
– można też zabrać własny budzik.
Na terenie międzynarodowego ośrodka ewangelizacyjnego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Również
spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków są zakazane.
W trakcie oazy będą robione zdjęcia i filmy. Uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa wyraża zgodę na
użycie tych filmów i zdjęć, na których on może być widoczny, w celu prezentacji i promocji Ruchu Światło
Życie (facebook, instagram, fotoplakatach, fotoobrazach oraz na filmach reklamowych). Pojedyncze zdjęcia,
które będą wyświetlane na oficjalnych kanałach Ruch Światło Życie mogą być usunięte poprzez nadesłanie
emaila na adres licht-leben-jugend@gmx.de zawierającego oznaczenie zdjęcia.
W przypadku nieletnich rodzice lub opiekun poprzez podpis na deklaracji uczestnictwa wyrażają swoją zgodę
na przetwarzanie zdjęć i filmów.
Uczestnik poprzez wysłanie deklaracji uczestnictwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu rejestracji na oazę 2019 i w razie potrzeby kontakt ze strony organizatorów. W przypadku nieletnich
uczestników zgoda następuje poprzez podpis rodziców lub opiekuna.
Koszty za wypożyczenie pościeli na miejscu wynosi 5 Euro, prosimy o zabranie ze sobą śpiworów.

