Oazy zimowe 2013
14.01.2013

Dzieci z kl. IV-VI szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zapraszamy na oazy zimowe, które odbędą się podczas
ferii szkolnych w województwach zachodniopomorskim i pomorskim.

Kiedy?

Gdzie?

Dla kogo?

Jaki temat?

Za ile?

województwo zachodniopomorskie

28.-31.01.2013
(pon-czw)

CEF**

szkoły
W imię
125 zł
ponadgimnazjalne Ducha Świętego

1.-4.02.2013
kl. IV-VI
Mocne
Podczele*
(pt-pon)
szkół podstawowych postanowienie

100 zł

5.-8.02.2013
Podczele*
(wt-pt)

100 zł

gimnazja

Wierzę, aby
widzieć Boga

województwo pomorskie

9.-12.02.2013
kl. IV-VI
Mocne
Podczele*
(sob-wt)
szkół podstawowych postanowienie

13.-16.02.2013
Podczele*
(śr-sob)

gimnazja
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Wierzę, aby
widzieć Boga

100 zł

100 zł
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Zgłoszenia przyjmowane są do 21 stycznia 2013 roku przez Centrum Ruchu
Światło-Życie, telefonicznie: 600 604 137 lub pocztą elektroniczną:
recepcja@koszalin.oaza.pl. Ze strony organizatorów nie ma żadnych przeciwwskazań,
aby osoby z województwa zachodniopomorskiego były zgłaszane na terminy dla
województwa pomorskiego i odwrotnie. W rekolekcjach mogą oczywiście brać udział
osoby, które nie należą do wspólnot oazowych.
Każda z przyjętych osób otrzyma kartę zgłoszeniową, którą, po zapoznaniu się z
umieszczonymi w niej informacjami i po dokładnym wypełnieniu, należy dostarczyć,
osobiście lub listownie, do Centrum Ruchu Światło-Życie w Koszalinie do 25 stycznia
2013 roku.
Opłatę za udział w oazie trzeba wpłacić do 25 stycznia 2013 roku na konto Centrum
Ruchu Światło-Życie, nr 63 1240 1428 1111 0010 4023 6093, wpisując w tytule
wpłaty: Oaza zimowa, imię i nazwisko uczestnika oraz sygnaturę przydzieloną przez
recepcję.
Prosimy o zgłaszanie się do Centrum Ruchu Światło-Życie animatorów, którzy chcieliby
podjąć posługę podczas oaz zimowych. Powinny to być osoby przynajmniej po Oazie
Nowego Życia stopnia 0, czyli po tzw. zerówce.

* Dom Rekolekcyjny im. bp. Czesława Domina,
ul. Ostrobramska 1, 78-100 Kołobrzeg
** Centrum Edukacyjno-Formacyjne im. bł. Jana Pawła II,
ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin
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