REGULAMIN XIX FORUM MŁODYCH
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem XIX Forum Młodych, zwanego dalej
„Wydarzeniem” jest Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji
Krakowskiej, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby
(„Uczestników”), będące członkami wydarzenia i wchodzące na teren
VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, a także biorące udział
we wszelkich punktach programu wydarzenia.
§ 2. Zasady uczestnictwa

1. Wydarzenie odbywa się w dniach 19-21.11.2021 r. w VIII
Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie ul. Grzegórzecka 24, 31-531
Kraków (dalej: „Miejsce wydarzenia”).
2. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które wysłały
formularz zgłoszeniowy i uiściły odpowiednią opłatę.
3. Uczestnicy wydarzenia we własnym zakresie pokrywają
koszty dojazdu na miejsce wydarzenia, a także koszty powrotu z niego.
Nocleg oraz wyżywienie zapewnia Organizator.
4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem
uczestnictwa w wydarzeniu.
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu
jedynie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, która zostaje
dostarczona do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.
6. Program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej
mlodzi.diecezja.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany

programu. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich.
Częściach Wydarzenia.
§ 3. Wstęp na wydarzenie

1. Wstęp na Miejsce wydarzenia jest możliwy jest dla Uczestników
od godziny 16:30 w dniu 19.11.2021 r.
2. Po przybyciu należy zgłosić się do Bazy Danych w celu
weryfikacji danych. Uczestnicy otrzymują identyfikatory, które są
zobowiązani nosić w trakcie trwania wszystkich punktów programu
wydarzenia.
3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren wydarzenia
osobom, które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, nie
stosują się do poleceń wydawanych przez Organizatora, znajdują się
pod wpływem alkoholu lub innych substancji, niszczą budynek i jego
wyposażenie lub nie zarejestrowały się bądź nie wniosły opłaty podczas
rejestracji.
§ 4. Zasady zachowania

1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek:
a) postępować zgodnie z Regulaminem wydarzenia;
b) przestrzegać programu wydarzenia i uczestniczyć we wszystkich
jego punktach;
c) stosować się do poleceń Organizatora i jego przedstawicieli
d) przebywać na terenie wydarzenia tylko w porach wyznaczonych
przez Organizatora;
e) zachowywać się w sposób odpowiedni, nie stwarzający zagrożenia
dla bezpieczeństwa innych.
f) posiadać przy sobie identyfikator

g) niezwłocznie informować Organizatora o problemach, wypadkach i
szkodach podczas wydarzenia.

2. Zakazane jest wnoszenie na teren wydarzenia przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu, środków alkoholowych i odurzających,
wszelkiego rodzaju broni i innych przedmiotów niebezpiecznych.
3. Zakazane jest spożywanie alkoholu podczas wydarzenia,
niszczenie przedmiotów należących do Organizatora i innych
uczestników wydarzenia oraz zaśmiecanie terenu. Zakazane jest
palenie papierosów na terenie obiektu, w którym odbywa się
wydarzenie.
§ 5. Bezpieczeństwo

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawione, zgubione lub skradzione podczas wydarzenia.
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2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i
przepisów BHP obowiązujących na terenie obiektu, w którym
organizowane jest wydarzenie.
§ 6. Wymogi sanitarne

1. Podczas wydarzenia obowiązywać będą restrykcje zgodne z
wytycznym Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa
Zdrowia, aktualne na dzień 19.11.2021 r.
2. Organizator poinformuje o obowiązujących restrykcjach
sanitarnych na czas wydarzenia nie później niż 19.11.2021 r. Każdy
Uczestnik zapozna się z obowiązującymi restrykcjami podczas
rejestracji w Bazie Danych.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia
COVID dostępnego na stronie internetowej młodzi.diecezja.pl i
dostarczenie go w dniu rejestracji do Bazy Danych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego
paragrafu zgodnie z restrykcjami wprowadzanymi przez Główny
Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez
Organizatora, podczas zapisu na Forum Uczestnicy wyrażają zgodę na
publikowanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
publikowanych w trakcie i po zakończeniu Wydarzenia, mających na
celu promocję wydarzenia i innych działań Organizatora. Powyższa
zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.
2. Rejestrując się na wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.
3. W sprawach nieustalonych w powyższym Regulaminie
obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

