
SCHOLISTKO! MINISTRANCIE!  
ZAPRASZAMY CIĘ NA REKOLEKCJE WAKACYJNE 2021! 

Rekolekcje to czas modlitwy, zabawy i odpoczynku bez gadżetów, a nowe znajomości i zdobyte 
doświadczenia pozytywnie nastrajają na dalszą część wakacji i kolejny rok szkolny!  

TO NAJLEPSZA OPCJA NA WAKACJE!  

OAZA NA START (ONS) – dla dzieci po III, IV, V klasie szkoły podstawowej, które nie były 
wcześniej na rekolekcjach. Czas trwania – 7 dni.  Koszt rekolekcji wynosi 500zł. 

terminy miejscowość moderator 
26 czerwca – 2 lipca 2021 

MUCHARZ 

ks. Bartłomiej Znaleźniak 
3 lipca – 9 lipca 2021 ks. Piotr Dudek 
10 lipca – 16 lipca 2021 ks. Wojciech Leśniak 
17 lipca – 23 lipca 2021 ks. Krzysztof Borys 

OAZA DZIECI BOŻYCH (ODB) - Czas trwania - 15 dni. Koszt rekolekcji wynosi 950zł. 

 II stopnia – dla dzieci po IV klasie szkoły podstawowej  

termin miejscowość moderator 

2 lipca – 18 lipca 2021 WOŹNIKI ks. Mateusz Hajduga 

 III stopnia  - dla dzieci po V klasie szkoły podstawowej 

termin miejscowość moderator 

20 lipca – 5 sierpnia 2021 WOŹNIKI ks. Jan Stołowski 

OAZA NOWEJ DROGI (OND) – Czas trwania – 15 dni. Koszt rekolekcji wynosi 950zł.  

 I stopnia – dla dzieci po VI klasie szkoły podstawowej  

termin miejscowość moderator 
20 lipca – 5 sierpnia 2021 KICZORY ks. Michał Curzydło 

 II stopnia – dla dzieci po VII klasie szkoły podstawowej 

termin miejscowość moderator 
20 lipca – 5 sierpnia 2021 KONINA ks. Jakub Wiśniewski  

 III stopnia – dla dzieci po VIII klasie szkoły podstawowej  

terminy miejscowość moderator 

20 lipca – 5 sierpnia 2021 
KRZCZONÓW ks. Łukasz Jachymiak 

LIPNICA MAŁA ks. Patryk Jagos 

OAZA NOWEGO ŻYCIA (ONŻ) – dla młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej.   
Czas trwania - 15 dni. Koszt rekolekcji wynosi 950 zł 

terminy miejscowość moderator 

2 lipca – 18 lipca 2021 
CHOCZNIA ks. Krzysztof Mirek 

MICHALCZOWA ks. Grzegorz Bularz 
OLSZÓWKA ks. Bronisław Walczak 

20 lipca – 5 sierpnia 2021 OLSZÓWKA ks. Mateusz Kozik 



 

Jak zapisać się na rekolekcje? 

1) Należy wejść na stronę www.krakow.oaza.pl W zakładce REKOLEKCJE odnaleźć 
podstronę FORMULARZ ZAPISÓW i wypełnić formularz według instrukcji.  
 
2) Zeskanować podany u dołu strony kod QR, który automatycznie przekieruje do 
formularza zapisów. 

Co należy zrobić po wypełnieniu formularza?  

Na skrzynkę mailową podaną w formularzu przyjdzie mail w związku z zapisem na 
rekolekcje. Zapis należy potwierdzić według podanej w mailu instrukcji.  

Kiedy należy dokonać płatności za rekolekcje? 

Pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji w dniach 12-16 czerwca 
2021. Nie ma możliwości płacenia za rekolekcje bonem turystycznym.  

Czy należy przygotować jakieś dokumenty, który będą potwierdzały 
udział w rekolekcjach?  

Tak, przede wszystkim należy oczekiwać na zatwierdzenie rekolekcji przez organizatora 
w dniu 27 lub 28 maja 2021. Wtedy na adres kontaktowy podany w formularzu 
zapisów zostanie wysłany mail („DOKUMENTY”) z dokumentami (kartą 
kwalifikacyjną, regulaminem uczestnictwa w rekolekcjach i oświadczeniem w 
związku z COVID-19) w pliku PDF. 

Uzupełnione i podpisane dokumenty (kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa 
w rekolekcjach) w formie papierowej należy niezwłocznie (najpóźniej do 10 czerwca 
2021) dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać listem priorytetowym na jego 
adres. Oświadczenie w związku z COVID-19 należy wypełnić i podpisać dzień przed 
rozpoczęciem rekolekcji oraz przywieźć ze sobą na rekolekcje.  

Ponadto na stronie www.krakow.oaza.pl w zakładce REKOLEKCJE można znaleźć 
informacje dotyczące szczegółowych zasad zapisów, regulaminu uczestnictwa oraz 
adresów ośrodków rekolekcyjnych.  

Wszelkie inne zapytania można kierować na maila krakow@rekolekcje.oazowe.pl 

By dowiedzieć się o nas więcej, zachęcamy do odwiedzenia fanpage’u Ruch Światło-
Życie Archidiecezji Krakowskiej na portalu Facebook.  
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