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

§1
Rekolekcje letnie „Jezus Żyje” odbywają się na Górze Św. Anny w Domu Pielgrzyma w
terminie 11.07.2020 – 18.07.2020.
§2
Rekolekcje organizowane są przez Fundację Inicjatywa MISSIO oraz sekcję d.s. Nowej
Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej. Pomagają nam kapłani diecezji gliwickiej związani
z nurtem Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje odbywają się za wiedzą biskupa diecezji
gliwickiej Jana Kopca.
§3
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie Rekolekcji letnich są:

1. Stefan Mitas („Szekinah”, prezes Fundacji Inicjatywa Missio)
2. Ks. Artur Sepioło (dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Kurii Gliwickiej,
diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Św.)

Za sekretariat i finanse rekolekcji odpowiedzialna jest:
- Marlena Urbanek („Szekinah”, Fundacja 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)
• Każdy uczestnik ma obowiązek przeżywać formację na poziomach w podanej
kolejności.
• Prawo zmiany kolejności ma lider wspólnoty danej osoby, jeśli jest taka
przesłanka po skonsultowaniu z odpowiedzialnymi i sekretariatem rekolekcji.
Temat formacji roku: Formacja Uczniów
Poziomy Fakultatywne: Biblia księgą Życia, Wiara i Sakramenty, Poziom Małżeński.

Zasady formacji osób niepełnoletnich:
•

Dzieci w wieku 4 – 12 lat uczestniczą w swoich grupach opiekuńczo – formacyjno wychowawczych, w zależności od wieku,

•

Młodzież w wieku 13 – 17 lat uczestniczy w swoich grupach formacyjno –
wychowawczych, w zależności od przeżytej formacji na rekolekcjach „Jezus Żyje”.

Grupy wychowawczo – formacyjne:
-

Dzieci od 7 – 12 lat (szkoła podstawowa)
Przedszkole od 4 – 6 lat

SCHEMAT FORMACJI DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

Rekolejcje Jezus Żyje 2020

Rys.1

Formacja Uczniów
Biblia księgą Życia
Wiara i
Sakramenty
Poziom dla małżeństw

§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 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.
Wg obowiązujących przepisów ( na dzień 25.05.2020r.) w jednym pokoju Domu
Pielgrzyma może mieszkać więcej niż dwie, o ile są to osoby żyjące i prowadzące
wspólne gospodarstwo domowe (rodzina z dziećmi, współlokatorzy).
W pozostałych przypadkach w pokoju mogą mieszkać tylko dwie osoby (bez względu na
to ile osobowy jest pokój). W związku z tym opłata za każdy pokój (poza jedynką) jest jak
za pokój z dwoma łóżkami.

Cennik:

Część

liczba
łóżek

z łazienką

1

cena
łóżko
(osoba
dorosła)
740,00

695,00
z łazienką
2
665,00
z łazienką
3
600,00
z łazienką
4
600,00
z łazienką
5
Zadatek
610,00
bez łazienki
2
550,00
bez łazienki
4, 5, 7, 8
Zadatek
*Zadatek nie podlega zwrotowi.

nastolatki (9 dzieci 3-8
17 lat)
(roczniki
(roczniki 2011 2012- 2017)
2003)
675,00

dzieci do 2
lat (roczniki
2018-2020)

dorosły
materac

0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00

650,00
620,00
560,00
560,00

-

630,00
585,00
600,00
555,00
535,00
495,00
535,00
495,00
50,00 – może być więcej *
545,00
415,00
485,00
415,00
50,00 – może być więcej *

0,00
0,00

Dzieciom od 0 – 2 lat nie przysługuje posiłek (nakrycie) ani osobne łóżko.
Wiek dzieci liczony jest wg roku urodzenia – nie daty!

Zadatek – min. 50,00 – można więcej
Zadatek nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku odwołania rekolekcji.
Pokoje są przydzielane w kolejności odpowiadającej wpłynięciu zadatku.
Jest to warunek zakwaterowania!!!

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.
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., inny system rat)
osoby korzystające z dofinansowania będą kwaterowane do pokoi bez łazienek.
zrezygnować z uczestnictwa w rekolekcjach w dowolnym momencie trwania
turnusu, lecz nie może żądać zwrotu kosztów,
rozpocząć turnus w dniach 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:
-

-

-

-

podpisać oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad sanitarno
epidemiologicznych zgodnych z wytycznymi rządowymi lub samorządowymi
obowiązującymi w dniu rozpoczęcia rekolekcji,
zgłosić swój udział w turnusie na warunkach podanych przez organizatorów
(wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Internecie),
w formularzu zgłoszeniowym mają być dane osoby biorącej udział
w rekolekcjach,
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 §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 ichposiadanie 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
mieszkania w wyznaczonych przez sekretariat pokoju.
Przy rejestracji każdy uczestnik ma obowiązek okazać dowód osobisty.

-

INNE
§9
-

Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Zakaz nie obowiązuje małżeństw
i rodzin.
Osoby niepełnoletnie (dzieci od lat 4 i młodzież do 18 roku życia) uczestniczą
w zajęciach w odpowiednich dla nich grupach wiekowych.
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 mają prawo do skierowania uczestnika na inny poziom,
jeżeli uznają taką konieczność,
interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
organizatorzy, podczas trwania turnusu, mają prawo odmowy uczestnictwa
w rekolekcjach osobie łamiącej w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin.

Brak samodzielnego uczestnictwa osób niepełnoletnich (w wieku 14 – 17 lat).

§11
Jest możliwość uczestniczenia osoby niepełnoletniej bez rodzica lub opiekuna prawnego
tylko gdy jest pisemna zgoda na uczestnictwo osoby nieletniej wraz ze wskazaniem
konkretnej osoby biorącej odpowiedzialność (będącej uczestnikiem rekolekcji) za osobę
nieletnią (uczestnika rekolekcji) i potwierdzenie przez tą osobę pisemną zgodą.

§12
1. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Uprzejmie informujemy, że dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
W związku z tym spoczywa na nas obowiązek informacyjny o sposobie postępowania
przez naszą firmę z danymi osobowymi. Poniżej znajdziecie Państwo pełną
informację.
2. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”), czyli podmiotem
decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w systemie
rekolekcje Jezus Żyje, jest Fundacja Inicjatywa Missio, pl. Piłsudskiego 1/5 44-100
Gliwice (dalej również jako ,,IM”).
3. Jak możesz się z nami skontaktować?
Można skontaktować się pod adresem email: rekolekcjejezuszyje@gmail.com,
sekretariat@inicjatywamissio.pl lub na adres pocztowy: Fundacja Inicjatywa Missio,
pl. Piłsudskiego 1/5, 44-100 Gliwice.
4. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

5.

6.

7.

8.

IM przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji konta w aplikacji
mobilnej Rekolekcje Jezus Żyje.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych?
IM przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
umowy zawartej z Tobą, której celem jest umożliwienie Ci korzystania z systemu
Rekolekcji Jezus Żyje Nasz system zawiera szereg funkcji, które pozwalają na
komunikację między organizatorami a uczestnikami wydarzeń. Niekiedy Twoje dane
będą wykorzystane w formularzu zgłoszenia na wydarzenie. Sporadycznie będziemy
się z Tobą kontaktowali, w celu realizacji wsparcia technicznego w zakresie
korzystania z aplikacji. Twoje dane mogą być również wykorzystane w celu
wydrukowania personalizowanych identyfikatorów.
Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy IM, organizator wydarzenia, w którym
bierzesz udział. Nadto na podstawie odpowiednich umów o przetwarzanie danych
osobowych dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z
organizatorem wydarzenia przy realizacji świadczeń wynikających z umów np.
drukarnią, firmą informatyczną, firmą logistyczną, ubezpieczycielem. Nadto IM może
przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z
danymi.
Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Okres przechowywania danych jest zależny od Ciebie. Możesz korzystać z naszej
aplikacji na wielu wydarzeniach, dlatego my Twoich danych nie usuniemy, jeżeli nas
o to nie poprosisz.
W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
IM zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące
zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich

wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz
dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
9. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez IM uprawnione są do domagania
się od IM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
W przypadku wydarzeń, w których możesz korzystać w aplikacji z funkcji interakcji,
wymagamy podania co najmniej adresu e-mail, który jest identyfikatorem Twojego
konta w naszym systemie. W niektórych przypadkach Organizator wydarzania
stosując aplikację mobilną, może wymagać, aby uczestnicy, którzy się logują,
podawali również swoje imię i nazwisko, co jest związane z rangą i charakterem
wydarzenia. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością świadczenia na Twoją rzecz
usług.
11. Informacje dodatkowe
- IM nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i
wpływający na Twoje prawa.
- IM nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

