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„ZAPRAGNIJ CHLEBA” 

 
1. Organizatorem spotkania jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska. 

 

2. Przyjazd i udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptacją i obowiązkiem przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora: Facebook OGÓLNOPOLSKIE 

FORUM MŁODYCH 

4. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania spotkania, od czasu 

zarejestrowania się w Łańcucie do momentu zakończenia spotkania. 

5. Za zapewnienie bezpieczeństwa podczas dojazdu i powrotu Uczestników odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie. 

6. Wcześniejsze opuszczenia spotkania  możliwe jest  na podstawie wypełnionego formularza 

wcześniejszego odbioru - dot. osób niepełnoletnich (załącznik do regulaminu). 

7. Minimalny wiek uczestnictwa w spotkaniu to siódma klasa Szkoły Podstawowej. 

8. Zgłoszenie udziału w OFM odbywa się drogą mailową do dnia 20 kwietnia 2020r , poprzez 

przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia na adres:ofm.sluzebniczki@gmail.com oraz 

wpłacenie zaliczki, która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi 

sytuacja, gdy osoba zainteresowana otrzyma odpowiedź odmowną zawierającą przyczynę 

odmowy. 

9. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się pokryć koszty udziału w OFM. 

10. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z organizacją spotkania oraz udziela bezterminowej zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas Ogólnopolskiego 

Forum Młodych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i jest też warunkiem udziału w OFM. 

11. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny składa pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w spotkaniu oraz zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia. Oświadczenia oraz zgody stanowią nieodłączną część formularza 

zgłoszeniowego. 

12. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do poniesienia kosztów za wszelkie 

zniszczenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz nieodpowiedniego 

zachowania 

13. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) noszenia identyfikatora 

b) obecności na wszystkich punktach programu 

c) punktualności 

d) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23:00-7:00 

 



e) nieużywania sprzętu elektronicznego (w tym telefonów) w trakcie trwania punktów 

programu 

f) udziału w zajęciach oraz pracach porządkowych w przydzielonej przez organizatora grupie 

g) noclegu w miejscu wyznaczonym przez organizatora 

h) zachowania czystości w miejscu trwania spotkania 

i) zgłaszania animatorowi każdego wyjścia poza teren spotkania 

j) wyruszania oraz powrotu z punktów programu odbywających się poza ośrodkiem                        

w przydzielonej grupie, zabrania się powrotów indywidualnych oraz opuszczania punktów 

programu bez zgody animatora grupy 

k) niewprowadzania na teren spotkania osób nieuczestniczących w Forum Młodych 

l) pilnowania dokumentów oraz cennych rzeczy, gdyż za ich zaginięcie organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności 

ł)   opuszczenia spotkania jedynie za zgodą organizatora, po wykonaniu czynności 

porządkowych   

14. W trakcie trwania spotkania obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. 

15. W trakcie trwania spotkania obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych                     

i energetyzujących, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych. 

16. W trakcie spotkania nie dopuszcza się upubliczniania postaw i poglądów sprzecznych 

z nauką Kościoła Katolickiego. 

17. W trakcie trwania spotkania nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji. 

18. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości zdrowotnych – należy zgłosić się do 

punktu medycznego. 

19. Organizator nie zapewnia dietetycznych posiłków. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieodpowiedniego zachowania 

uczestników. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez 

uczestników spotkania. 

22. Organizator przyznaje sobie prawo do zmiany programu spotkania VI OFM                                   

z przyczyn od niego niezależnych. 

23. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się decyzjom organizatora w sprawach 

organizacyjnych oraz przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ WCZEŚNIEJSZEGO ODBIORU/WYJAZDU 

 

 
Wyrażam zgodę na wcześniejszy wyjazd z VI OFM mojego syna/córki: 

 
……………………………………………………………………………………………. 

imię, nazwisko Uczestnika OFM 

adres zamieszkania………………………………………………………………………………… 

Dzień wcześniejszego wyjazdu to:……………………………………………………………..…; 

Odbiór osobisty: TAK /NIE*, 

Nr telefonu (rodzica/prawnego opiekuna): …………………...…………………………………. 

 
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka 

 z VI OFM do domu. 

 

 

………………………………………………… ........................................................... 

data i  podpis matki/opiekuna prawnego                              data i podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

* właściwe podkreślić 

 


