
Regulamin rekolekcji Ruchu Światło-Życie -letniego 

wypoczynku 
 

Aby móc wziąć udział w rekolekcjach zobowiązuję się: 

• Punktualnie przybyć na miejsce zbiórki – wyjazdu. 

• Zabrać ze sobą ubiór stosowny do warunków i miejsca wyjazdu oraz rzeczy 

wymaganych w zasadach. 

• Przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez 

kierownika wyjazdu oraz stosować się do wszystkich poleceń kierownika 

wyjazdu bądź opiekuna. 

• Informować o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich problemach 

kierownika wyjazdu bądź wychowawcy. 

• Zachowywać się w sposób kulturalny i z szacunkiem do drugiego człowieka. 

• Stosować się - z racji na rekolekcyjny charakter wyjazdu – do tego, że 

kontakt telefoniczny z najbliższymi będzie ograniczony bądź możliwy w 

wyznaczonym czasie przez osobę Odpowiedzialną za rekolekcje. 

• Nie zabierać ze sobą sprzętu elektronicznego, smartwatchy, gier 

hazardowych, urządzeń do słuchania muzyki. 

• Nie palić tytoniu, nie zażywać środków odurzających i zmieniających 

świadomość (np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków nieprzepisanych 

przez lekarza), napojów energetycznych. 

• Przestrzegać regulamin, 

• Jako rodzic niepełnoletniego uczestnika, niezwłocznie – do 12 godzin – 

odebrać dziecko z rekolekcji w przypadku wystąpienia u niego 

niepokojących objawów choroby lub usunięcia go z rekolekcji przez 

kierownika ze względu na złamanie przez niego regulaminu. 

Zapoznałem/am się z regulaminem rekolekcji Stowarzyszenia Diakonia Ruchu 

Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej organizowanych w ………………. 

w terminie ………………….. . 

 

 

...........................................                …………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika)                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

………………………………………….. 

(miejscowość, data) 
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