Oazy zimowe 2019
18.01.2019

Ruch Światło-Życie zaprasza na oazy zimowe, które odbędą się podczas ferii szkolnych.
Są to rekolekcje przeznaczone dla dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych oraz dla
młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

"MOCNE POSTANOWIENIE" - ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE
•
•
•
•
•

uczestnicy: dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych
termin: od 1 do 3 lutego 2019 roku
miejsce: Dom Rekolekcyjny w Kołobrzegu-Podczelu
zapisy: do 20 stycznia 2019 roku
koszt: 40 zł

"WIERZĘ, ABY WIDZIEĆ BOGA" - ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE
•
•
•
•
•

uczestnicy: młodzież z klasy VII - VIII szkół podstawowych i gimnazjalna
termin: od 8 do 10 lutego 2019 roku
miejsce: Ośrodek Caritas w Ostrowcu koło Wałcza
zapisy: do 27 stycznia 2019 roku
koszt: 40 zł

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE
"W IMIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO"
• uczestnicy: młodzież ze szkół średnich
• termin: od 15 do 17 lutego 2019 roku
• miejsce: Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie
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• zapisy: do 3 lutego 2019 roku
• koszt: 40 zł
ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE
"WIERZĘ, ABY WIDZIEĆ BOGA"
•
•
•
•
•

uczestnicy: młodzież z klasy VII - VIII szkół podstawowych i gimnazjalna
termin: od 15 do 17 lutego 2019 roku
miejsce: Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie
zapisy: do 3 lutego 2019 roku
koszt: 40 zł

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej. Każda z
przyjętych osób otrzyma kartę zgłoszeniową, którą, po zapoznaniu się z zawartymi w niej
informacjami i po dokładnym wypełnieniu, należy przywieźć ze sobą na rekolekcje.
Opłatę za udział w oazie należy wpłacić od razu po otrzymaniu sygnatury zgłoszenia
na konto Centrum Ruchu Światło-Życie w Koszalinie, nr 63 1240 1428 1111 0010 4023
6093, wpisując w tytule wpłaty: OZ, imię i nazwisko uczestnika oraz sygnaturę
przydzieloną mu przez recepcję. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach,
wpłata nie będzie zwracana.
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