
REGULAMIN
rodzinnych spotkań indywidualnych

1.
Inicjatorem spotkań jest Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem. Do jego zadań jest propozycja

planu spotkania, jego elementów oraz zaproszenie gości a także animacja spotkania.

2.
Organizatorem spotkania jest każda osoba pełnoletnia biorąca udział w spotkaniu. Do jej zadań należy
zadbanie we własnym zakresie o przybycie na miejsce spotkania oraz powrót z niego, zabezpieczenie

siebie i osób nieletnich będących pod jej opieką, zapewnienie niezbędnych narzędzi, prowiantu i rzeczy
odpowiednich do charakteru spotkania. 

3.
Organizator ma obowiązek dostosowania się oraz osób będących pod jego opieką do warunków i

wymagań stawianych przez inicjatora w tym do nie spożywania alkoholu i innych środków odurzających
w trakcie trwania spotkania, nie używania słów wulgarnych. 

4.
Inicjator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia elementów modlitwy chrześcijańskiej, także śpiewanej,

podczas spotkania co organizator zobowiązuje się uszanować. 

5.
W przypadku nie przestrzegania zasad, o których mowa w pkt. 3 i 4 a także wynikających z charakteru

spotkania i przedstawionych każdorazowo w ogłoszeniu o spotkaniu, Inicjator ma prawo żądać od
organizatora przerwania uczestnictwa i opuszczenie miejsca spotkania w trybie natychmiastowym. 

6.
Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania, nie dostosowania się do warunków

odpowiada organizator. Tyczy się to także wszelkich uszczerbków na ciele i zdrowiu. Dlatego organizator
także we własnym zakresie zadba o swoje i osób pozostających pod jego opieką zabezpieczenie i

ubezpieczenie.  

7.
Inicjator prowadzi rejestrację uczestników poprzez odpowiednie arkusze rejestracyjne, meilowo,

telefonicznie a także za pośrednictwem social mediów. Rejestracja służy wyłącznie celom statystycznym
oraz umożliwia inicjatorowi ewentualny kontakt z uczestnikiem. Wszystkie dane uczestnika są

przechowywane i chronione o czym szczegółowo opisane jest w Polityce Prywatności stowarzyszenia. 
 

8.
W trakcie rodzinnych spotkań indywidualnych inicjator będzie wykonywał dokumentację fotograficzną, a

wybrane zdjęcia będzie zamieszczał na swoich stronach internetowych a także wykorzystywał do
promocji wyjazdów w mediach katolickich. Uczestnik rejestrując się na wyprawy jednocześnie wyraża na

powyższe swoją zgodę. 

9.
Rodzinne spotkania indywidualne są bezpłatne. Opłacie mogą podlegać teren biwakowy, pensjonaty,

lokale, dodatkowe atrakcje i inne udostępniane przez firmy czy instytucje zewnętrzne. Inicjator o takich
sytuacjach będzie informował każdorazowo. Na cele dobroczynne, np. nagrody, pamiątki dla uczestników
itp. inicjator przyjmuje rzeczy materialne, wykonane i zakupione przez fundatora a przekazanie zostanie

potwierdzone odpowiednim dokumentem przekazania. Istnieje możliwość wsparcia wydarzenia wpłatą na
konto bankowe stowarzyszenia tytułem „Darowizna na cele statutowe”. Inicjator nie przyjmuje wpłat

gotówkowych chyba, że trwa zarejestrowana zbiórka publiczna co potwierdzone jest każdorazowo
odpowiednim pozwoleniem urzędowym. 


