Paradiso
Dni Młodych w Gostyniu
26-30 czerwca 2018
REGULAMIN

1. Organizatorem wydarzenia Paradiso jest Archidiecezja Poznańska z ks. Arkadiuszem
Szadym jako głównym koordynatorem wydarzenia. Ostateczna interpretacja
regulaminu należy do organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa w Paradiso jest: zaakceptowanie regulaminu, rejestracja
elektroniczna, wniesienie stosownej opłaty. W przypadku osób niepełnoletnich
obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest wyrażenie pisemnej zgody na udział w
Paradiso oraz wskazanie pełnoletniego opiekuna na czas wydarzenia. Wzór pisemnej
zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik Paradiso ma prawo i obowiązek czynnego udziału we wszystkich punktach
programu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości, namiotu i
śpiwora.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu dnia, punktualnie
stawiając się na określone punkty programu i posiłki. Posiłki wydawane będą na
podstawie okazania „opaski uczestnika”.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacyjnych
(przeciwpożarowych, poruszania się po drogach, bhp) i innych przepisów
obowiązujących w miejscu pobytu, które zostaną przekazane przez wolontariuszy
odpowiedzialnych za porządek na terenie Paradiso.
7. Uczestnik włącza się w budowanie wspólnoty zarówno poprzez wspólną modlitwę,
jak i wspólną pracę.
8. Wszelkie problemy zdrowotne, interpersonalne, a także zauważone usterki
techniczne należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi/w punkcie informacji.

9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00. W czasie trwania ciszy nocnej
obowiązuje zakaz opuszczania namiotów oraz przyjmowania w swoich namiotach
innych uczestników. Prawo do poruszania się po terenie Paradiso w czasie ciszy
nocnej mają wolontariusze pełniący służbę.
10. Niszczenie mienia będącego własnością Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri
lub innych uczestników i innych przedmiotów wydarzenia na skutek zamierzonego
działania, lekceważenia zasad lub niedbałości w działaniu będzie prowadzić do
konsekwencji finansowych. Za szkody spowodowane przez uczestnika pełnoletniego
odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego
odpowiadają jego rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do pokrycia
kosztów wynikających ze strat materialnych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia
szkody.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe oraz
pieniądze pozostawione przez uczestników bez opieki, a także za przywieziony sprzęt
elektroniczny, aparaty fotograficzne itp.
12. W przypadku stwierdzenia straty materialnej na skutek kradzieży organizator ma
prawo do wezwania policji w celu dokonania stosownych czynności służbowych.
13. Podczas pobytu na Paradiso obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania
alkoholu, posiadania i palenia papierosów oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek
środków odurzających. Złamanie tej zasady, podobnie jak jakakolwiek przemoc
fizyczna, stanowi podstawę do odesłania uczestnika do domu na koszt uczestnika lub
rodziców/opiekunów prawnych, bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną
część pobytu.
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku osoby
niepełnoletniej podczas zajęć zorganizowanych w trakcie Paradiso na stronach
internetowych, portalach społecznościowych i mediach w celu promocji wydarzenia.
15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wydarzenia Paradiso
zgodnie z ust. z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem Paradiso, oświadczam, że akceptuję wszystkie
jego punkty i zobowiązuję się/moje dziecko do jego przestrzegania.

……………………………………
miejsce i data

……………………………………
podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna

