Informacja o rekolekcjach dla moderatorów i moderatorek rejonowych

Data

Wydarzenie

Do 14 marca 2018
28.04 – 02.05.2018

trwają zapisy na Triduum Paschalne
Warsztaty DDE „Pokaż dobro” - Jawornik (zapisy
trwają)
ORD – Chwałowice (zapisy trwają, brak miejsc dla
małżeństw)
Przesłanie mailem list uczestników oaz
wakacyjnych z rejonów
oddawanie kart – najlepiej umówić się
bezpośrednio 1 osobą z DOR
Zwrot kart na rejony
Turnus 1 OŻK 2018
Turnus 2 OŻK 2018
Turnus 3 OŻK 2018
Turnus 1 – Oaza Dzieci Bożych
Turnus 2 – Oaza Dzieci Bożych
Turnus 3 – Oaza Dzieci Bożych
Oaza dla dzieci z rodzicami (Szklarska Poręba)
EUCHARYSTIA – Źródło – Szczyt – Spotkanie
ORD – Chwałowice (zapisy trwają)
KODA DM - Chwałowice
ORDŻ - Brenna
KAMUZO – Brenna Leśnica
KODA – Wisła Jawornik
OE dla studentów

02.05.- 06.05.2018
09.04 – 27.04.2018
do 15.05.2018
Koniec maja 2018
23.06 – 09.07.2018
14 – 30.07.2018
1 – 17.08.2018
24.06-08.07.2018
15 – 29.07.2018
2 – 16.08.2018
19-29.07.2018
21 – 25.08.2018
2-12.08.2018
3-12.08.2018
17-26.08.2018
4 – 16.09.2018
17-23.09.2018

Wszystkie informacje, formularze i zapisy DOR.KATOWICE.PL
Cena
Cena
Triduum
Paschalne

180 zł

Warsztat
DDE

ORD

270 zł
500 zł (małżeństwa)

ODdR

Rekolekcje
OND, ONŻ

670 zł
300 zł (zadatek)

KODA

ONŻ3

720 zł
300 zł (zadatek)

ODB

99,00 zł
dorośli i dzieci > 8 l. - 990 zł
dzieci 3-8 l. 800 zł
dzieci, 3 lat 0 zł
540 zł
300 zł (zadatek)
700 zł
300 zł (zadatek)

Informacje praktyczne - bardzo prosimy o przeczytanie i zastosowanie
1) Podstawowym dokumentem, który trzeba dać każdemu uczestnikowi z
prośbą, żeby przeczytali i zapoznali się z nim rodzice to „Informacja
o warunkach … - lato 2018”. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z tym
dokumentem podpisem w karcie rekolekcyjnej i zostaje on u nich. Prosimy go
nie zabierać, nie podpisywać i nie zwracać nam. Został on tak przygotowany,
żeby każdy rejon miał swoją nazwę w tytule przelewu. Proszę pobrać właściwy
ze strony dor.katowice.pl („Dla moderatorów rejonowych”  „Dokumenty do
pobrania”.
2) Z ww. zakładki trzeba pobrać druk opinii i dołączyć do kart: ONŻ1/2/3, KODA.
3) Koniecznie prosimy zapoznać uczestników z trybem przeżywania rekolekcji
i wymaganiami, szczególnie jeśli jadą pierwszy raz. Proszę też zwrócić uwagę
na tryb przeżywania ONŻ3 i konieczność odpowiedniego stanu zdrowia.
4) Przypominamy, że spinanie/zszywanie kart nie ma na nic wpływu, a bardzo
nam utrudnia szybkie rozpisanie kart. Bardzo prosimy tego nie robić!
5) Przypominamy o KRYTERIUM WIEKU w przypadku OND. Dopuszczalne jest, że
osoba po 6 klasie mająca 12 lat pojedzie na OND1, ale wtedy w toku formacji
pojedzie również na ONŻ0! Na ONŻ1 najwcześniej mogą jechać osoby,
które w danym roku kończą 16 lat, obecnie więc rocznik – 2002.
WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA KARTY
1) Czytelnie wypełniona! Adresy e-mail proszę pisać małymi literami.
2) Podpisy obojga rodziców lub pełnoletniego uczestnika na trzeciej stronie
karty. Rodzice lub pełnoletni uczestnik mogą podpisać się zamiast lekarza
rodzinnego (nie załączamy ksera książeczki zdrowia). Jeżeli jest jeden rodzic
to nadal obowiązuje oświadczenie, że jest się jedynym opiekunem
prawnym.
3) Na stronie czwartej konieczny podpis moderatora rejonowego!
4) Konieczne jest potwierdzenie przelewu, jeśli taki był. Potwierdzenie
wkładamy do karty. Prosimy nie zszywać!
KOLORY KART
ODB
KODA

biały

OND

brązowy / pomarańczowy

ONŻ0

żółty

ONŻ1

zielony

ONŻ2

różowy

ONŻ3

niebieski

Oaza Nowej Drogi
Rok urodzenia

Stopień

2006 – 2010

ODB

2005

OND1

2004

OND2

2003

OND3

2002
(pierwsze rekolekcje)

ONŻ0

