Gostyń, 18.09.2020

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W WYDARZENIU PARADISO 2020 - TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ
§1
Postanowienia ogólne
1. Wprowadza się “Ogólne Warunki Uczestnictwa” oraz “Regulamin”, postanowienia te
nie wykluczają się wzajemnie.
2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Ogólnych Warunków
Uczestnictwa w Wydarzeniu.
3. Celem Ogólnych Warunków Uczestnictwa jest określenie warunków przystąpienia
Uczestnika oraz udziału w Wydarzeniu Paradiso 2020.
4. Regulamin określa zasady zachowania się osób biorących udział w Wydarzeniu,
zwanych dalej Uczestnikami.
5. Celem Regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie Wydarzenia oraz zasad
korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także z
urządzeń znajdujących się na nim.
6. Ilekroć mowa jest o “Wydarzeniu” należy przez to rozumieć rekolekcje dla młodzieży
organizowane w dniach 24.10 - 25.10.2020 r. na terenie Kongregacji Oratorium św.
Filipa Neri w Gostyniu.
7. Za teren Wydarzenia uznaje się obszar wyznaczony przez Organizatora na terytorium
przynależącym do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu, wyznaczony
na mapach udostępnionych Uczestnikowi oraz obszar, na którym odbywają się
warsztaty uwzględnione w programie wydarzenia.
8. Organizatorami Wydarzenia są Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu
oraz Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan .
9. Głównymi koordynatorami Wydarzenia są ks. Michał Kulig COr oraz ks. Arkadiusz
Szady.
10. Wydarzenie ma charakter częściowo otwarty i nieodpłatny. Ze względów
operacyjnych odpowiednią opłatą zastrzeżone jest korzystanie z wyżywienia oraz
uczestnictwo w warsztatach. Uczestnictwo w konferencjach, Eucharystii oraz
koncertach jest otwarte. Uczestnictwo otwarte w poszczególnych punktach programu
uwarunkowane jest zachowaniem wymaganych standardów sanitarno-epidemicznych.

1.

§2
Warunki przystąpienia do Wydarzenia
Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi
Warunkami Uczestnictwa i Regulaminem Wydarzenia oraz informacjami
Organizatora na temat ewentualnych obostrzeń sanitarno-epidemicznych.
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2.

3.

Uczestnik ma obowiązek stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora oraz
odpowiednich służb informacyjnych i porządkowych. Uczestnicy mają obowiązek
dostosowywać się do obostrzeń sanitarno-epidemicznych i zaleceń Ministra Zdrowia,
w
szcególności
umieszczanych
na
stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Uczestnikami Wydarzenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, powyżej 15 roku życia mogą
być Uczestnikami Wydarzenia pod warunkiem dostarczenia zgody opiekuna
prawnego.
Organizator zastrzega sobie prawo indywidualnego rozpatrzenia poszczególnych
przypadków, w przypadków osób młodszych, poniżej 15 roku życia.
3.1.

Uczestnicy indywidualni:
3.1.1.
Uczestnicy w wieku do lat 16, chcący wziąć udział w Wydarzeniu,
mogą w nim brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
3.1.1.1.
Ponadto zobowiązani są do dostarczenia zgody opiekuna
prawnego na udział w Wydarzeniu.
3.1.1.2.
Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej w czasie
Wydarzenia odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności
opiekun.
3.1.2.

3.2.

Grupy Uczestników
3.2.1.
Grupy Uczestników przebywają pod opieką pełnoletniego opiekuna,
który wskazany został w formularzu rejestracyjnym.
3.2.2.
Za bezpieczeństwo Uczestników Grupy w czasie Wydarzenia
odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności opiekun.
3.2.3.

4.

5.

6.

Uczestnicy w wieku od lat 16-18, zobowiązani są do posiadania
pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu, nie
muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej.

Liczba Uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie
może przekraczać 20 osób.

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest ponadto rejestracja Uczestnika oraz
prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie: www.paradiso2020.pl
Uczestnicy rejestrują się indywidualnie. Organizator nie przewiduje możliwości rejestracji
grupy uczestników.

Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania rejestracji i zgłaszania
uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu
Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych
do udziału w Wydarzeniu.
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7.

8.

9.

Warunkiem korzystania przez Uczestnika Wydarzenia z wyżywienia oraz
uczestnictwa w warsztatach, jest wniesienie stosownej opłaty w wysokości określonej
przez Organizatora, przelewem na konto bankowe Organizatora, bądź w formie
płatności gotówkowej u Organizatora.
Uczestnicy dokonujący płatności za pomocą przelewu bankowego, za pomocą
bankowości elektronicznej, są zobowiązani do okazania potwierdzenia dokonania
opłaty, w szczególności zaś, jeśli opłata nastąpiła na 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem Wydarzenia.
Oprócz opłaty organizacyjnej istnieje możliwość wniesienia dobrowolnej, dodatkowej
wpłaty, wspierającej stronę organizacyjną Wydarzenia, o charakterze non-profit,
celem wspierania efektywności pracy oraz innowacyjności Wydarzenia.

§3
Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
Wydarzenia, Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i zastosować się do postanowień w
nich zawartych. Wejście na teren, na którym organizowane jest Wydarzenie oraz
udział w poszczególnych punktach programu, oznacza akceptację postanowień
Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu.
Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników.
Każdy Uczestnik obowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz
okazywania go na prośbę Organizatora. Za dowód tożsamości uznaje się jakikolwiek
dokument, pozwalający stwierdzić bez wątpliwości tożsamość uczestnika, w
szczególności zaś legitymację szkolną w przypadku osób niepełnoletnich oraz dowód
osobisty w przypadku osób pełnoletnich.
Każdy
uczestnik
ma
obowiązek
dostosowywać
się
do
obostrzeń
sanitarno-epidemicznych i zaleceń Ministra Zdrowia.
Każdy Uczestnik ma obowiązek stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby
informacyjnej, wolontariuszy, służb porządkowych oraz Organizatora Wydarzenia, a
w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i
organów – do wykonywania ich poleceń.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora, wolontariuszy
lub odpowiednich służb, w tym służb porządkowych o zauważonym pożarze,
usterkach technicznych, przypadkach zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego lub mienia,
jak również o wszelkich problemach zdrowotnych Uczestnika.
Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych. Zabrania się również
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych oraz wyrobów tytoniowych.
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz naruszania nietykalności cielesnej
pracowników służby porządkowej lub służby informacyjnej, wolontariuszy, oraz
jakiegokolwiek innego Uczestnika. Wszelkie przypadki przemocy oraz naruszenia
nietykalności cielesnej podlegają niezwłocznemu zgłoszeniu Organizatorowi oraz
odpowiednim służbom.
Obowiązuje zakaz zachowania agresywnego, prowokacyjnego, sprzecznego z
zasadami współżycia społecznego, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
porządku publicznego.
Obowiązuje zakaz niszczenia oraz zaboru w tym kradzieży, mienia stanowiącego
własność Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, własność Organizatora,
własność innych Uczestników lub innych przedmiotów Wydarzenia. Za szkody
spowodowane zniszczeniem lub zaborem mienia oraz kradzieżą , Uczestnik będzie
odpowiadał na zasadach ogólnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie
Wydarzenia. W przypadku stwierdzenia straty materialnej na skutek kradzieży
Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb w celu
dokonania stosownych czynności służbowych.
Złamanie zakazów wynikających z postanowień §3 ust. 7, 8, 9, 10 niniejszego
dokumentu stanowi podstawę wydalenia Uczestnika z terenu Wydarzenia oraz
odmowę przez Organizatora jego dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu. Wydalenie
Uczestnika z terenu Wydarzenia może wiązać się z odesłaniem Uczestnika do domu
na koszt opiekuna prawnego, bez możliwości zwrotu należności za niewykorzystaną
część pobytu.
Uczestnicy korzystający z wyżywienia zobowiązani są do okazania w punkcie
wydawania posiłków Opaski Uczestnika oraz do stawiania się w punkcie wydawania
posiłków w godzinach określonych przez Organizatora w harmonogramie
Wydarzenia.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu Wydarzenia oraz do
czynnego udziału w poszczególnych punktach programu.
Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez
Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji
Wydarzenia, poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie
internetowej Wydarzenia, udostępnianie materiałów poprzez inne środki internetowe,
poprzez media społecznościowe i kanały online (m.in. YouTube, Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych
związanych z Wydarzeniem, jak również na promowanie Wydarzenia w materiałach
telewizyjnych i radiowych.
§4
Odwołanie Wydarzenia, rezygnacja z udziału w imprezie
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1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertów , warsztatów bądź
poszczególnych punktów programu, o czym będzie informował Uczestników za
pomocą dostępnych kanałów informacyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, w szczególności w
razie zaistnienia Wydarzeń o charakterze siły wyższej. W przypadku odwołania
Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje
zwrot kosztów Wydarzenia w wysokości środków niewykorzystanych. Część
niewykorzystana środków, po przeliczeniu przez Organizatora, zostanie zwrócona w
ciągu 60 dni od odwołania Wydarzenia.
3. Z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności, rozpatrywanych indywidualnie przez
Organizatora, w przypadku rezygnacji z Wydarzenia, zwrot opłaty rejestracyjnej
następuje w przeciągu 30 dni od rezygnacji. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w
przypadku rezygnacji z Wydarzenia później niż na 7 dni przed Wydarzeniem, za
wyjątkiem indywidualnie rozpatrywanych przypadków.

§5
Prawa Uczestnika
1. Uczestnik ma prawo:
a. przebywać na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania, tj. od chwili
udostępnienia obiektu/terenu przez Organizatora do czasu zakończenia
Wydarzenia
b. udziału w poszczególnych punktach programu, z zastrzeżeniem postanowień
punktu §2 ust. 5  niniejszego dokumentu
c. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co
jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych
ogólnie
obowiązujących,
zasad
współżycia
społecznego
oraz
postanowieniami Ogólnych Warunków Uczestnictwa i Regulaminu
Wydarzenia
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są
udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
e. korzystać z pomocy medycznej
f. do informacji o:
- umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i
sanitarnych,
- udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych
przez Organizatora lub służby ratownicze;
§6
Dodatkowe postanowienia dotyczące opieki nad osobami niepełnoletnimi
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1.

Osoby do 16 roku życia nie nocują podczas Wydarzenia bez opieki osoby
pełnoletniej, będącej również uczestnikiem Paradiso.
2. Opiekun powinien na bieżąco przekazywać Organizatorom Paradiso
informacje na temat zdarzeń mających miejsce w trakcie Paradiso, które mogą
stanowić zagrożenie dla ich uczestników, w szczególności niepełnoletnich,
oraz sygnalizować potrzebę podjęcia interwencji ze strony organizatorów w
każdym przypadku, w którym taka interwencja może przyczynić się do
rozwiązania dostrzeżonych problemów.
§7
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych podlega regulacjom Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach
podanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa jest dobrowolne.
3. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również zgłoszenia żądania
zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania zaprzestania przenoszenia
danych, żądania ich sprostowania oraz usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest Duszpasterstwo Archidiecezji Poznańskiej
Jordan. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy, podmioty
upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie podlegają przekazaniu nieuprawnionemu podmiotowi trzeciemu, w
tym państwu trzeciemu bądź jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7. Dane osobowe nie podlegają przechowywaniu ponad okres służący realizacji celu
Wydarzenia.
8. Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określają niniejsze Ogólne Warunki
Uczestnictwa oraz Regulamin.
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2. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem bądź Ogólnymi
Warunkami Uczestnictwa, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w tym, w szczególności, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie
Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem, że w sytuacjach spornych, nieuregulowanych
Regulaminem bądź niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, wymagających
niezwłocznego podjęcia decyzji , decyzję podejmuje Organizator.
4. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o
ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.
6. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin dostępne są na stronie
internetowej Wydarzenia w punktach informacyjnych na terenie Wydarzenia w czasie
jego trwania oraz przed wejściem na teren Wydarzenia.
7. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone
przez Uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
8. Wszelkie zmiany Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa podlegać będą
podaniu ich do wiadomości publicznej na stronie internetowej Wydarzenia.

