REGULAMIN REKOLEKCJI „Odkryj TEN Sens”
Kołobrzeg- Podczele 21-23 luty 2020
TERMIN, MIEJSCE, CHARAKTER I CENNIK

§1
Rekolekcje „Odkryj TEN Sens” odbywają się w Ośrodku Caritas w Podczelu k. Kołobrzegu w dniach 21-23 luty 2020.
§2
Rekolekcje organizowane są przez ekipę ze wspólnot znajdujących się w nurcie Odnowy w Duchu Św. w Kościele
Rzymskokatolickim. W ich przygotowanie i prowadzenie zaangażowane są osoby z diecezjalnej Odnowy w Duchu
Świętym diecezji.
§3
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie rekolekcji są:
ks.Tomasz Kędzierski, s. Beata Witerska SAC, Katarzyna Kujawska – Romańczuk, Beata Oleksiewicz, Wiktoria
Lichocka.
§4
Rekolekcje mają charakter ewangelizacyjno – formacyjny, zakorzeniony w nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego
i duchowości nurtu Odnowy w Duchu Św.
§5
Udział w rekolekcjach mogą wziąć osoby akceptujące regulamin w wieku od 14 lat.
§6
Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rejestracyjnej: 40 zł. Zaliczkę, do dnia 12 lutego 2020 r., należy

wpłacić na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001
Nazwa odbiorcy : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy
Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23
Tytuł wpłaty: CHRM Podczele, podać swoje nazwisko i imię

W dniu rozpoczęcia rekolekcji należy uiścić pozostałą kwotę.

§7
Zapisując się na wydarzenie, Uczestnik (lub w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic/Opiekun prawny)
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińskokołobrzeskiej oraz na kontaktowanie się z nim Organizatorów zarówno przed, w trakcie jak i po rekolekcjach.
Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.
Klauzula informacyjna:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Dekretu KEP w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia
13 marca 2018 r., i w celu organizacji rekolekcji i dni skupień. Informujemy, że Administratorem
Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych jest Odnowa w Duchu Świętym diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińskokołobrzeskiej danych osobowych podanych przez niego w procesie zgłoszenia na Rekolekcje. Podanie
danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez
Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej danych osobowych może uniemożliwiać
zgłoszenie na Rekolekcje organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińskokołobrzeskiej.

Dane osobowe przetwarzane są przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są zgodne z rzeczywistością.
§8
Każdy uczestnik ma obowiązek:
▪

zgłosić swój udział w rekolekcjach na warunkach podanych przez organizatorów;

▪

wpłacić zaliczkę na podane konto do dnia 12 lutego 2020 oraz pozostałą kwotę w dniu rozpoczęcia
rekolekcji;

▪

dostarczyć organizatorom wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców (w wypadku osób
niepełnoletnich) najpóźniej w dniu rozpoczęcia rekolekcji (w formularzu zgłoszeniowym mają być
dane osoby biorącej udział w rekolekcjach);

▪

zaakceptować i stosować się do niniejszego regulaminu;

▪

przestrzegać zasad i zwyczajów ogólnie przyjętych i współtworzyć atmosferę czasu rekolekcyjnego
min. zachowywać ciszę i kulturę dobrego wychowania (stosowny ubiór, słownictwo itp.) w kaplicy,
na nabożeństwach i wspólnych modlitwach itp.;

▪

uczestniczyć we wszystkich punktach programu i dbać o punktualność, życzliwość;

▪

zachować postawę moralną, która będzie świadectwem dla innych, widocznym potwierdzeniem
przynależności do wspólnoty Kościoła oraz odpowiedzią na naukę i miłość Jezusa Chrystusa.
Dlatego zabronione jest posiadanie i spożywanie alkoholu, napoi energetyzujących, zażywanie
narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów oraz spożywanie innych środków odurzających
i używek;

▪

przestrzegać regulaminu wewnętrznego Ośrodka Caritas;

▪

stosować się do poleceń, zakazów, nakazów wydawanych przez Organizatora, Animatora lub inną
osobę z Ekipy;

▪

nie zakłócać ciszy nocnej (od 23:00); od 24:00 ma obowiązek przebywać tylko w swoim pokoju;

▪

nosić przez cały czas trwania rekolekcji identyfikatorów.

▪

W trakcie trwania Rekolekcji uczestnicy są zakwaterowani w przydzielonych wcześniej pokojach.

INNE
§9
Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych i przebywania w pokojach płci przeciwnej (dotyczy
to nie tylko nocy) pod karą wydalenia z rekolekcji.

▪

W trakcie rekolekcji ograniczamy do minimum korzystanie z telefonów komórkowych,
komputerów osobistych, itp. Zabronione jest używanie sprzętów elektronicznych (telefonów
komórkowych, mp3 itd.) podczas punktów programu.

▪

Uczestnikowi nie wolno opuszczać terenu ośrodka bez zgody odpowiedzialnych.

▪

W przypadku posiadania/spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek, łamania
któregokolwiek punktu Regulaminu, rażącego braku dyscypliny lub niestosownego zachowania
organizatorzy rekolekcji powiadamiają o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego telefonicznie.
Uczestnik zostaje zabrany z rekolekcji w trybie pilnym przez rodzica na jego koszt. Wniesiona
opłata (lub jej część) za rekolekcje nie zostanie zwrócona.

▪

Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych przez
organizatorów rekolekcji lub osobę przez nich wyznaczoną na stronie http://koszalin.odnowa.org/
i profilu Facebook Odnowy w Duchu Świętym.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW I PROWADZĄCYCH
§10
▪

Organizatorzy mają obowiązek zapewnić uczestnikom godne warunki pobytu, bezpieczeństwo
i „rekolekcyjną” atmosferę.

▪

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

▪

Organizatorzy, podczas trwania rekolekcji, mają prawo odmowy uczestnictwa w rekolekcjach
osobie łamiącej w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin.

▪

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy materialne, które zabiera
ze sobą uczestnik na własną odpowiedzialność.

ZASADY SAMODZIELNEGO UCZESTNICTWA MŁODZIEŻY W REKOLEKCJACH
§11
W rekolekcjach może brać udział młodzież niepełnoletnia (w wieku 14-18 lat) bez opieki rodziców,
czy prawnych opiekunów, ale pod następującymi warunkami:
▪

osoba zostaje zgłoszona jako młodzież samodzielnie uczestnicząca w rekolekcjach;

▪

rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo osoby w rekolekcjach;

▪

rodzice lub prawni opiekunowie zapewniają transport osoby w obie strony (przyjazd i odjazd).

