REGULAMIN REKOLEKCJI DLA MŁODZIEŻY
PROWADZONYCH PRZEZ ARCHIDIECEZJĘ KATOWICKĄ
WEDŁUG PROGRAMU „MŁODZI NA PROGU”
1. Udział w rekolekcjach jest dobrowolny. Zapisy odbywają się w formie ustalonej przez
Organizatora (przez formularz na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii
Metropolitalnej w Katowicach, u Katechety w szkole lub Duszpasterza/Animatora w parafii).
Warunkiem zapisu jest wpłacenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora opłaty za
rekolekcje.
2. Zapisując się na rekolekcje, Uczestnik (lub w przypadku osób niepełnoletnich
Rodzic/Opiekun prawny) na formularzach, stanowiących integralną część Regulaminu,
wyraża pisemną zgodę na:
- udział w rekolekcjach zgodnie z niniejszym Regulaminem;
- przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
w Katowicach;
- publikację wizerunku Uczestnika na zdjęciach wykonanych przez zespół prowadzący
rekolekcje na stronach internetowych Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
w Katowicach oraz „Młodzi Na Progu”, jak również na profilu Facebooka dostępnym pod
adresem: https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-Na-Progu-226703177531455/
3. Uczestnik rekolekcji ma obowiązek oddania Organizatorowi wypełnionej i podpisanej
przez Rodzica/Opiekuna Karty Uczestnika, zawierającej konieczne informacje oraz wymagane
zgody.
4. Wymagane dokumenty należy oddać osobie zgłaszającej na rekolekcje: katechecie w
szkole lub duszpasterzowi/animatorowi w parafii, która przekazuje je do Wydziału
Katechetycznego najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji.
5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
- punktualne uczestnictwo w każdym punkcie programu, zgodnie ze wskazaniami
Animatorów;
- stosowanie się do poleceń i wskazań osób prowadzących rekolekcje;
- wypełnianie pod kierunkiem Animatorów zleconych posług, obejmujących przygotowanie
niektórych punktów programu (Eucharystia, wspólna modlitwa, animacje, sprzątanie
ośrodka, posługa przy posiłkach. itp.);
- nieopuszczanie terenu ośrodka rekolekcyjnego bez opieki Animatora;
- zachowywanie zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza nieoddalania się od grupy podczas
zorganizowanego wyjścia poza teren ośrodka;
- zachowanie ciszy nocnej i przebywanie w tym czasie w pokojach przydzielonych przez
Organizatorów;
- korzystanie ze sprzętów elektronicznych (telefonów komórkowych, mp3 itd.) dozwolone
jest tylko w czasie wolnym od obowiązkowych punktów programu rekolekcji;
- ze względów bezpieczeństwa uczestnicy rekolekcji nie zamawiają posiłków poza ośrodkiem
rekolekcyjnym;
- zabronione jest posiadanie i spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie
papierosów oraz spożywanie innych środków odurzających i używek.

5. Uczestnik informuje o każdej dolegliwości zdrowotnej Dyrektora rekolekcji lub Animatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy materialne, przywiezione
przez Uczestnika.
7. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, rażącego braku dyscypliny lub
niestosownego zachowania Dyrektor rekolekcji powiadamia telefonicznie o tym fakcie
Rodzica/Opiekuna prawnego. Po rozmowie zostaje podjęta decyzja o dalszym uczestnictwie
w
rekolekcjach.
W uzasadnionych przypadkach uczestnik zostaje zabrany do domu w trybie pilnym przez
Rodzica/Opiekuna prawnego na jego koszt. Wniesiona opłata za rekolekcje nie zostaje
zwracana.
8. W przypadkach nieprzewidzianych w Regulaminie wiążące decyzje podejmuje Dyrektor
Rekolekcji, biorąc pod uwagę kwestie prawne (w tym bezpieczeństwo Uczestników).
9. W powyższym Regulaminie słowa:
- „Animator” jest równoznaczny z wychowawcą wypoczynku,
- „Organizator”/ „Dyrektor Rekolekcji” jest równoznaczny z kierownikiem wypoczynku i
kierownikiem wycieczki szkolnej,
- „zespół prowadzący rekolekcje” jest równoznaczna z kadrą wypoczynku.
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