
Misja św. Teresy zaprasza na rekolekcje wakacyjne 13 lipca 20 lipca 2020r. 

Zakwaterowanie naszego wyjazdu będzie w Ośrodku „ U Zbójnika”  w Murzasichlu 
( www.uzbojnika.pl ). Ośrodek jest położony blisko Zakopanego  na dużym, ogrodzonym terenie,  
znajdują się tu  boiska sportowe: do piłki nożnej, do siatkówki plażowej, do koszykówki oraz 
podgrzewany basen zewnętrzny. Zakwaterowanie będzie w pokojach 3,4,5 osobowych z łazienkami. 
Celem wyjazdu jest pogłębienie wiary w Chrystusa przez codzienną Mszę św. połączoną z katechezą 
formacyjną.  Modlitwa ,  wieczorny rachunek sumienia, wspólny wypoczynek i zabawa  jednoczą 
wewnętrznie Misję św. Teresy oraz zapewniają rozwój intelektualny przez wspólne zwiedzanie 
ciekawych kulturowo i przyrodniczo miejsc. W trakcie wyjazdu planowana jest wizyta w  Zakopanym, 
Ludźmierzu,  Murzasihle . Planujemy krótkie wyprawy w góry. Jeden dzień spędzimy w Parku 
Rozrywki Energylandia. 
 
Przewidywany koszt wyjazdu 830,- dla osób modlących się w Misji św. Teresy.  
Dla innych osób chętnych – 900 zł.   
 
Wpłacone zaliczki w przypadku rezygnacji zwracane są do 25 maja 2020r. W przypadku rezygnacji w 
trakcie trwania turnusu nie ma możliwości zwrotu wpłaconych kosztów. Ostateczny termin zgłoszenia 
do 28 lutego 2020 r. zgoda na wyjazd mailem (angela@nowociel.pl) i zaliczka w wysokości 200zł na 
konto:  

Misja Św. Teresy  ul. Geodetów 45/13 Józefosław 05-500 Piaseczno 
– BS Piaseczno  19 8002 0004 0048 0802 2027 0001 

W opisie wpłaty proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka, Murzasichle 2020  
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu. 

Szczegółowe informacje: Angelika Nowociel – 506133936; Lidia Grzegorek – 693674395 

Opiekunowie uczestników zobowiązani są do dostarczenia oryginału karty uczestnika wypoczynku 
osobiście lub pocztą (Angelika Nowociel Grzegorzewice 17 05-660 Warka) do dnia 27.06.2020r. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenie na wyjazd organizowany przez Misję św. Teresy od Dz. Jezus 

Wyrażam zgodę na wyjazd wakacyjny mojego dziecka w dniach 13 -20 lipca 2020r. na kolonie z Misją św. 

Teresy . Zapoznałem się z programem wyjazdu i go aprobuję. Zobowiązuję się do wpłacenia wpisowego 

200zł do dnia 28.02.2020 , pozostałej kwoty do 01.06.2020r. oraz dostarczenia oryginału karty uczestnika 

wyjazdu. 

Imię i nazwisko dziecka:................................................................................ 

Wiek dziecka/klasa:........................................................................................................... 

Adres zamieszkania:...................................................................................... 

Telefon kontaktowy i adres mailowy:..................................................................................... 

data: ........................................    podpis rodzica:.......................................                    

 

 

http://www.uzbojnika.pl/

