
REGULAMIN KONFERENCJI

1. Organizatorem spotkania  jest  Wspólnota  Podwyższenia  Krzyża Świętego przy Parafii
Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

2. Konferencja prowadzona jest zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.
3. Spotkanie ma charakter zamknięty. 
4. Zgłoszenie  odbywa  się  drogą  elektroniczną  poprzez  formularz  zgłoszeniowy

umieszczony  na  stronie  internetowej  pod  adresem:
http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapisy/

5. W spotkaniu mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
6. Osoby  niepełnoletnie  mogą  uczestniczyć  w  Konferencji  wraz  z  rodzicami  lub

opiekunami prawnymi.
7. Za  szkody  materialne  powstałe  z  winy  uczestnika  warsztatów  odpowiada  uczestnik,

który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
8. W miejscu odbywania się spotkania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,

palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.
9. Zabrania  się  wnoszenia  na  teren  obiektu  niebezpiecznych  przedmiotów,  wyrobów

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych.

10. Osoby  uczestniczące  w  Konferencji  są  obowiązane  zachowywać  się  w  sposób
niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób  oraz  przestrzegać  postanowień  niniejszego
regulaminu oraz zaleceń organizatora spotkania.

11. Rejestrowanie podczas trwania spotkania obrazu i (lub) dźwięku jest możliwe wyłącznie
za zgodą organizatora.

12. Uczestnik naruszający porządek podczas dwudniowej sesji i niepodporządkowujący się
postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się spotkania.
14. Osoba  uczestnicząca  w spotkaniu  wyraża  zgodę na  okazanie  dowodu osobistego  lub

innego  dokumentu  (ze  zdjęciem),  podczas  procesu  rejestracji  oraz  w  czasie  trwania
spotkania, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

15. Osoba  rejestrująca  się  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych
zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Konferencję – zgodnie z Ustawą
z  dn.  29.08.1997  r.  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (tj.  Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1182  z
późn.zm.).

16. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i
filmach  wykonanych  podczas  Konferencji  przez  organizatorów lub  osób  upoważnionych
przez osoby organizujące spotkanie.

17. Osoba  zarejestrowana  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  korespondencji  zawierającej
informacje na temat spotkania.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego
niezależnych.  Wpłata  na  cele  ewangelizacyjne  zarejestrowanego  uczestnika  nie  podlega
zwrotowi.  Wpłaty z tytułu zamówionych posiłków nie podlegają zwrotowi począwszy od
dnia zamknięcia zapisów. Rezygnacja z posiłków przed zamknięciem zapisów jest możliwa.
Zwracany jest koszt posiłku pomniejszony o prowizję bankową.
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