REGULAMIN REKOLEKCJI WEEKENDU ZIMOWEGO
„Jezus Żyje”
TERMIN, MIEJSCE, CHARAKTER I CENNIK

§1
Rekolekcje „ Jezus Żyje” odbywają się na Górze Św. Anny w Domu Pielgrzyma.
TERMIN:
26 styczeń 2018 – 28 styczeń 2018 r.
§2
Rekolekcje organizowane są przez wspólnoty znajdujące się w nurcie Odnowy w Duchu Św. w
Kościele Rzymsko-Katolickim. W ich przygotowanie i prowadzenie zaangażowane są osoby z
diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej, wspólnoty SZEKINAH, W DRODZE,
OBLUBIENICA PANA

a także Inicjatywy MISSIO. Pomagają nam kapłani diecezji gliwickiej

związani z tymi wspólnotami. Rekolekcje odbywają się za zgodą biskupa diecezji gliwickiej Jana
Kopca.
§3
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie są:
1. Stefan Mitas („Szekinah”, Inicjatywa Missio)
2. Mariusz Mycielski („W drodze”, świecki koordynator sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji
Gliwickiej)
Za organizację jest odpowiedzialny sekretariat rekolekcji:
- Marlena Urbanek („Szekinah”, Inicjatywa Missio)
§4
Rekolekcje mają charakter ewangelizacyjno – formacyjny, zakorzeniony w nauce Kościoła Rzymsko
- Katolickiego i duchowości nurtu Odnowy w Duchu Św.
Proponowana formacja jest opracowana w formie poziomów tematycznych ułożonych w hierarchii
zależności. Uczestnictwo w poszczególnych poziomach warunkuje wiek, przeżyta formacja we
wspólnotach oraz poziomach na rekolekcjach „ Jezus Żyje”.

Zasady formacji osób pełnoletnich : (rys.1)
•
•
•

W poziomie 1 „Nikodem” mają prawo uczestniczyć wszyscy chętni bez formacji.
W poziomach 2 mogą brać udział jedynie osoby będące członkami wspólnot i po
podstawowej formacji.
W Poziomie 3 mogą brać udział tylko osoby będące animatorami, wstawiennikami, liderami
wspólnot.

SCHEMAT FORMACJI DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

Poziom 1
(osoby bez wspólnot)

Nikodem

poziom 2
(osoby we wspólnotach)

Poziom dla
członków
wspólnot

Poziom 3
(prowadzący wspólnoty
i liderzy grup)

Poziom dla liderów
wspólnot, grup
modlitewnych oraz
małych grupek.

Zasady formacji osób niepełnoletnich :
•
•

Dzieci w wieku 4 – 12 lat uczestniczą w swoich grupach opiekuńczo – wychowawczych.
Młodzież w wieku 13-17 lat uczestniczy w swoich grupach formacyjno-wychowawczych.

Grupy wychowawczo – formacyjne:
-

Dla młodzieży 13 – 17lat (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)
Dzieci od 7 – 12 lat (szkoła podstawowa)
Przedszkole od 4 – 6 lat
§5

Udział w rekolekcjach mogą wziąć osoby akceptujące regulamin:
- pełnoletnie,
- niepełnoletnie pod opieką rodziców, wychowawców, opiekunów
- wyznania rzymsko – katolickiego
- innego wyznania chrześcijańskiego, za zgodą odpowiedzialnych i po zaakceptowaniu regulaminu
- świeckie i konsekrowane,
- niepełnosprawne, po wcześniejszym zawiadomieniu odpowiedzialnych,
- będące w zdrowej równowadze psychicznej i duchowej,
- cierpiące na choroby psychiczne, ale po wcześniejszym zawiadomieniu odpowiedzialnych i
uzyskaniu ich zgody,
- cierpiące duchowo (opętane, zniewolone, dręczone itp.), ale po wcześniejszym zawiadomieniu
odpowiedzialnych i uzyskaniu ich zgody.

§6

Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty stosownie do cennika rekolekcji.

Cennik:
Pokoje
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* W przypadku uczestniczenia dziecka w zajęciach przedszkolnych.

Dzieciom od 0 – 2 lat nie przysługuje posiłek (nakrycie) ani osobne łóżko.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wpłaty danej kwoty maksymalnie w 2 ratach i danym terminie:

Termin:
•

I do 8 stycznia 2018**

•

II do 22 stycznia 2018

** Jeżeli zgłoszenie na rekolekcje nastąpiło po 8 należy uiścić już całą kwotę. Jeżeli zgłoszenie
nastąpiło później niż 18 styczeń, wtedy obowiązuje już wpłata całości w ciągu dwóch dni.
Wysokość rat:
•

I - 100zł

•

II - reszta do dopłaty wg cennika

Pokoje są przydzielane w kolejności odpowiadającej wpłynięciu I raty.
W kwocie I raty jest wliczony zadatek, który nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji. ***

*** ZASADY REZYGNACJI i ZWROTU KOSZTÓW
1. Jeżeli rezygnacja nastąpi na 10 dni przed rozpoczęcia weekendu zimowego rekolekcji lub
wcześniej, to następuję zwrot części kosztów (oprócz zadatku) .
10 dni to: do 16 styczeń 2018.
2. Jeżeli rezygnacja nastąpi po wyznaczonym terminie, to koszty nie będą zwrócone. W
indywidualnych przypadkach zostanie zwrócona część kosztów bez zadatku.

3. W przypadku rezygnacji na dzień przed rozpoczęciem rekolekcji, lub w tym
samym dniu nie będzie dokonany zwrot środków.

PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKA

§7
Każdy uczestnik ma prawo:
- do udziału we wszystkich punktach programu rekolekcji oraz korzystania z dobrodziejstw i łask
tego czasu w „normach” przewidzianych regulaminem.
- w formularzu zgłoszeniowym mają być dane osoby biorącej udział w rekolekcjach,
- do zgłaszania zastrzeżeń, niedogodności oraz pomysłów i wskazówek związanych z organizacją
i przebiegiem czasu rekolekcyjnego,
- do zgłaszania szczególnych uwag i próśb dotyczących swojej osoby ( np. dieta, odpowiednie
zakwaterowanie wynikające ze stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego itp., upust
finansowy, inny system rat)
- zrezygnować z uczestnictwa w rekolekcjach w dowolnym momencie trwania weekendu zimowego
rekolekcji, lecz nie może żądać zwrotu kosztów,
- rozpocząć weekend zimowy rekolekcji w godzinach późniejszych niż rozpoczęcie rekolekcji, lecz
po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiedzialnymi, przy czym opłata za rekolekcje nie ulega
zmniejszeniu (par.6)

§8
Każdy uczestnik ma obowiązek:
- zgłosić swój udziału w weekendzie zimowym rekolekcji na warunkach podanych przez
organizatorów ( wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Internecie, karty zgłoszeniowej lub
telefonicznie),
- uiścić opłatę przewidzianą w cenniku rekolekcji,
- zaakceptować i stosować się do niniejszego regulaminu,
- przestrzegać zasad i zwyczajów ogólnie przyjętych i współtworzyć atmosferę
czasu
rekolekcyjnego min. zachowywać ciszę i kulturę dobrego wychowania (stosowny ubiór, słownictwo
itp.)
w
kaplicy,
na
nabożeństwach
i
wspólnych
modlitwach
itp.
- stosować się do wszystkich punktów planu dnia i dbać o punktualność,
- uczestniczyć w którymkolwiek poziomie na prawach przyjętych w regulaminie w par. 3
- do życzliwości, zauważania potrzeb innych i niesienia pomocy wszystkim potrzebującym
- zachowania postawy moralnej, która będzie świadectwem dla innych, widocznym
potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła oraz odpowiedzią na naukę i miłość Jezusa
Chrystusa. Dlatego wszelkie spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków
odurzających lub ich posiadanie jest absolutnie zabronione. Zabronione jest również palenie
papierosów w budynku ośrodka.
- przestrzegać regulamin wewnętrzny Domu Pielgrzyma
- zapewnić opiekę własnym dzieciom, poza czasem spędzanym na konferencjach
- stosować się do wszystkich zaleceń organizatorów i prowadzących poziomy
- noszenia przez cały czas trwania rekolekcji identyfikatorów
- przy rejestracji każdy uczestnik ma obowiązek okazać dowód osobisty.
- mieszkania w wyznaczonych przez sekretariat pokoju.

INNE
§9
- Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Zakaz nie obowiązuje małżeństw i rodzin.
- Osoby niepełnoletnie ( dzieci od lat 4 do 12 lat) uczestniczą w zajęciach w odpowiednich dla nich
grupach poziomie.
- Dzieci do lat 4 pozostają na stałe pod opieką rodziców.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORANIZATORÓW, PORZĄDKOWYCH I PROWADZĄCYCH

§10
- organizatorzy mają obowiązek zapewnić uczestnikom godne warunki pobytu,
bezpieczeństwo i „rekolekcyjną” atmosferę,
- organizatorzy są zobowiązani do spełnienia szczególnych oczekiwań uczestników (par.6) w
wymiarze na jaki pozwala regulamin rekolekcji, regulamin Domu Pielgrzyma oraz warunki
miejsca i czasu,
- organizatorzy, porządkowi i prowadzący mają prawo sprawdzać uprawnienia uczestnika do
brania udziału w poziomach tematycznych, posiłkach, czy wspólnych modlitwach ( np. przez
sprawdzenie identyfikatora).
- prowadzący poziomy maja prawo do skierowania uczestnika na inny poziom, jeżeli uznają
taką konieczność,
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- organizatorzy, podczas trwania weekendu zimowego rekolekcji, mają prawo odmowy
uczestnictwa w rekolekcjach osobie łamiącej w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin.

ZASADY SAMODZIELNEGO UCZESTNICTWA MŁODZIEŻY W REKOLEKCJACH

§ 11
W rekolekcjach może brać udział młodzież niepełnoletnia (w wieku 13-17 lat) bez opieki rodziców,
czy prawnych opiekunów, ale pod następującymi warunkami:
- osoba zostaje zgłoszona jako młodzież samodzielnie uczestnicząca w rekolekcjach;
- rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo osoby w rekolekcjach
- rodzice lub prawni opiekunowie zapewniają transport osoby w obie strony (przyjazd i odjazd).
- uczestnika obowiązuje obecność na wszystkich punktach programu rekolekcji, od godz. 7:30.
W przypadku trzech nieobecności nastąpi relegowanie z rekolekcji;
- uczestnikowi nie wolno przebywać w pokojach płci przeciwnej;
- uczestnika obowiązuje od 23:00 cisza nocna; od 24:00 ma obowiązek przebywać tylko w swoim
pokoju;
- uczestnikowi po wieczornym spotkaniu modlitewnym nie wolno opuszczać terenu Domu
Pielgrzyma pod karą wydalenia z rekolekcji.

W przypadku złamania przez młodzież regulaminu lub sprawiania problemów wychowawczych
podczas trwania weekendu zimowego rekolekcji, organizatorzy mają prawo odmówić dalszego
uczestnictwa takiej osoby w rekolekcjach.

