REGULAMIN
35. FRANCISZKAŃSKIEGO SPOTKANIA MŁODYCH (FSM)
1.

Osoby przyjeżdżające na Franciszkańskie Spotkanie Młodych zgłaszają swoją obecność, wypełniając
formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej na witrynie www.fsm.franciszkanie.pl lub rejestrując
się w Biurze Franciszkańskiego Spotkania Młodych, bezpośrednio po przyjeździe na Kalwarię Pacławską.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup lub opiekunowie prawni.
3. Rejestracja oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w programie Franciszkańskiego Spotkania
Młodych.
4. Wszyscy Uczestnicy FSM otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym
miejscu. Identyfikator upoważnia do bezpłatnego korzystania z bieżącej wody i WC oraz uczestnictwa
we wszystkich punktach programu.
5. Osoby nie uczestniczące w spotkaniu i nie zarejestrowane w biurze FSMu nie mogą uczestniczyć
w poszczególnych punktach programu oraz poruszać się po terenie Klasztoru i pola namiotowego
z wyjątkiem kościoła i placu kościelnego.
6. Na terenie obiektów sakralnych (świątynia, plac przykościelny, kaplice, cmentarz) obowiązuje
odpowiedni strój.
7. Uczestnicy FSM zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu i wszelkich środków odurzających.
W trakcie trwania Spotkania obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia
wyrobów tytoniowych oraz zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Znalezione
artykuły tego typu zostaną odebrane i zniszczone. Nieprzestrzeganie zakazu grozi mandatem zgodnie
z art. 43¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz usunięciem ze spotkania.
8. W trakcie trwania spotkania nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji.
9. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami
Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
10. W trakcie spotkania nie dopuszcza się upubliczniania postaw i poglądów sprzecznych z nauką Kościoła
Katolickiego.
11. Służby porządkowe Franciszkańskiego Spotkania Młodych uprawnione są do:
● sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie spotkania,
● legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
● niezwłocznego wezwania Policji w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego
lub wykrycia posiadania przedmiotów wymienionych w pkt.7 oraz przekazania Policji osób podejrzanych
o posiadanie przedmiotów wymienionych w pkt.7 lub łamiących regulamin FSM.
12. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń należy stosować się do zaleceń służb
porządkowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieodpowiedniego zachowania Uczestników.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez
uczestników Spotkania.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
16. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.
17. Na placu przed kościołem obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
18. Uczestnik FSM jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach
zdrowotnych, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie Spotkania.
19. Uczestnik FSM zobowiązuje się do dbania o czystość i porządek oraz do przestrzegania zasad kultury
osobistej.
20. Uczestnik FSM wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych
z organizacją Franciszkańskiego Spotkania Młodych, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu
rejestracyjnym.
21. Uczestnik FSM udziela organizatorom bezterminowej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych.
22. Uczestnik FSM oraz wolontariusz posługujący w ramach Franciszkańskiego Spotkania Młodych, wyraża
zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Franciszkańskiego
Spotkania Młodych na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne
wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Franciszkańskim Spotkaniem Młodych
w ramach jego działalności.
23. Każdy Uczestnik FSM zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
24. Udział w Spotkaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

