Cyrenejczyk - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo
Oaza 2018

Edytor kodu HTMLZawijaj wiersze

Oazy 2018 - formularze do pobrania
Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk”
organizuje w okresie wakacji br. czternastodniowe oazy dla osób niepełnosprawnych ruchowo i ich przyjaciół.
Opłata za turnus w tym roku wynosi:
Osoby niepełnosprawne

570 zł

Opiekun wolontariusz

250 zł

Terminy oaz:
Kąclowa

I turnus: 24.06. – 05.07.2018
II turnus: 05.07. – 16.07.2018

Łososina Górna

I turnus:

15.07. – 26.07.2018

Zapisy od dn. 26.04.2018 r.
Wnioski do pobrania u dołu niniejszego artykułu.
Jak zapisać się na oazę:
Należy dokonać rezerwacji pisemnie lub telefonicznie, podając swoje dane i telefon kontaktowy. Do dwu tygodni
należy wysłać dokumenty, które można pobrać z naszej strony internetowej lub wysłać zaadresowaną kopertę ze swoim
adresem i znaczkiem pocztowym. Bardzo prosimy osoby niepełnosprawne potrzebujące opiekuna o poszukanie Go we
własnym zakresie. Nie będziemy wysyłać potwierdzenia przyjęcia na oazę. Bardzo prosimy o terminowe wysyłanie
wypełnionych dokumentów i wpłaty. Brak dokumentów i wpłaty automatycznie skreśla z listy.
Ponadto informujemy, że osoby które będą odwiedzały oazę i korzystały z posiłku jak również noclegu za każdy
dzień będą musiały dokonać wpłaty z wysokości 25 zł u księdza prowadzącego oazę lub osobę wskazaną przez niego.
Prosimy aby każdy taki przyjazd był uzgodniony z ks. prowadzącym oazę, bądź zgłoszony w biurze.
Na oazę zabieramy: rzeczy osobiste, śpiwór, prześcieradło, poduszkę, własne lekarstwa /oraz jeżeli ktoś potrzebuje
pampersy/, ponieważ my niezabezpieczany ani lekarstw ani pampersów.
Jeżeli ktoś gra na jakimś instrumencie, to prosimy zabrać go ze sobą na oazę.
Wszelkich informacji udziela Biuro Stowarzyszenia pod nr 512084365 od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.30 – 14.30.
Zapisy trwają od .04 – 10.06. br. lub do wyczerpania miejsc.
Prosimy osoby potrzebujące opiekuna – wolontariusza o poszukanie go we własnym zakresie.
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Wpłaty należy dokonać na konto: 23 8804 0000 0000 0016 9241 0001z dopiskiem „oaza”.
Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty. Prosimy o ich wypełnienie i odesłanie wraz z dowodem wpłaty do
biura "Cyrenejczyk". Dziękujemy!

1. Ankieta Łososina Górna

2. Ankieta Kąclowa

3. Wniosek lekarski (tylko ON)

UWAGA!
darmowy.

Pliki zapisane są w formacie Acrobat Reader. Możesz go ściągnąć teraz klikajc TU . Program jest
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