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§1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Zimowym Franciszkańskim Spotkaniu Młodych (ZFSM). 
2. Organizatorem ZFSM jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, ul. Żółkiewskiego 14 oraz podmioty 

należące do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, zwane dalej Organizatorem. 
3. Uczestnikiem ZFSM jest osoba, której udział w spotkaniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim 

przesłaniu formularza rejestracyjnego.  
4. Limit Uczestników podczas ZFSM jest określony dostępnością miejsc noclegowych. 

 
§2 

Zasady uczestnictwa 
1. Warunkiem rejestracji umożliwiającej pełne uczestnictwo w ZFSM jest przesłanie formularza zgłoszenia w formie 

elektronicznej na stronie internetowej: www.fsm.franciszkanie.pl. 
2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Biuro FSM mailowo potwierdza przyjęcie rejestracji uczestnika. 
4. Rejestracja oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w programie Zimowego Franciszkańskiego Spotkania 

Młodych. 
5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup lub opiekunowie prawni. Osoby 

nieuczestniczące w spotkaniu i niezarejestrowane poprzez system rejestracyjny nie mogą uczestniczyć 
w poszczególnych punktach programu oraz poruszać się po terenie gdzie odbywa się ZFSM. 

6. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników lub osoby trzecie naruszające autorskie i majątkowe lub 
prawa pokrewne twórców dzieł prezentowanych w czasie transmisji online lub Organizatora albo dobra osobiste 
ww. osób będą skutkowały konsekwentnymi działaniami prawnymi zmierzającymi do przywrócenia stanu 
zgodnego z prawem lub uzyskania odpowiedniego odszkodowania. 

7. W trakcie trwania spotkania nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji. 
8. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami 

Uczestnicy lub ich opiekunowie. 
9. W trakcie spotkania nie dopuszcza się upubliczniania postaw i poglądów sprzecznych z nauką Kościoła 

Katolickiego. 
10. Na terenie obiektów sakralnych obowiązuje odpowiedni strój. 
11. Na terenie miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach. 
12. Służby porządkowe Zimowego 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 par.4, ust.9 oraz przekazania Policji osób 
podejrzanych o posiadanie przedmiotów wymienionych w par.4, ust. 9 lub łamiących regulamin ZFSM. 

W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń należy stosować się do zaleceń służb porządkowych. 
 

§3 
Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 
Spotkania, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników 
spotkania. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione. 
4. W uzasadnionych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w programie Spotkania.  

 
§4 
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Prawa i Obowiązki Uczestników 
1. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji mają prawo do uczestnictwa w ZFSM i pełnego korzystania z wszelkich 

zasobów udostępnianych przez Organizatora.   
2. Uczestnicy mają prawo do skorzystania z opieki i wsparcia  zapewnionego przez Organizatora w czasie ZFSM. 
3. Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, a także 

o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie spotkania. 
4. Uczestnicy są zobowiązani się do dbania o czystość i porządek oraz do przestrzegania zasad kultury osobistej. 
5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora. 
6. Uczestnicy deklarujący udział w ZFSM wyrażają zgodę na wykonanie przez Organizatorów dokumentacji 

fotograficznej lub filmowej z ZFSM, w tym rejestracji transmisji, oraz późniejsze wykorzystanie jej w materiałach 
reklamowych lub promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów bez konieczności uzyskiwania 
dodatkowej zgody, jednak z zastrzeżeniem praw autorskich oraz prawa do ochrony i ograniczeń wykorzystania 
logo i znaków towarowych. 

7. Uczestnictwo w ZFSM jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika bezterminowej zgody na publikację 
jego wizerunku przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważnione.  

8. Uczestnik rejestrujący się na Spotkanie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem 
w Spotkaniu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu rejestracyjnym.  

9. Uczestnicy ZFSM 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. 

10. Uczestnicy niepełnoletni ZFSM zobowiązani są do przekazania podczas ZFM Zgody rodziców lub Opiekunów 
prawnych, określonej w załączniku 1 niniejszego regulaminu.  

11. Po zakończonym ZFSM Uczestnik poproszony zostanie o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  
 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania ZFSM - stosowne 
zmiany będą dostępne w aktualizowanym na bieżąco Regulaminie dostępnym na stronie 
www.fsm.franciszkanie.pl 

2. Udział w spotkaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 


