Gostyń, 18.08.2020

REGULAMIN WYDARZENIA PARADISO 2020 - TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ
§1
Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami
Uczestnictwa i Regulaminem Wydarzenia oraz informacjami Organizatora na temat ewentualnych
obostrzeń sanitarno-epidemicznych.
§2
Uczestnik ma obowiązek stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora oraz odpowiednich służb
informacyjnych i porządkowych. Uczestnicy mają obowiązek dostowosywać się do obostrzeń
sanitarno-epidemicznych i zaleceń Ministra Zdrowia.
§3
Uczestnik włącza się w budowanie wspólnoty poprzez wspólną modlitwę i pracę.
§4
Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
uczestników oraz nie zagrażający porządkowi wydarzenia. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać
zasad wzajemnego szacunku.
§5
Zabrania się posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych oraz wyrobów tytoniowych..
§6
Poruszając się po terenie Wydarzenia uczestnicy mają obowiązek poszanowania zasad
obowiązującego prawa, w szczególności zaś zasad Kodeksu Drogowego.
§7
Organizator ponosi odpowiedzialność za uczestników Wydarzenia jedynie w obrębie terenu
Wydarzenia, z uwzględnieniem przypadków przebywania uczestników poza jego terenem, w ramach
przewidzianych przez Organizatora punktów programu. Samowolne opuszczenie przez uczestnika
terenu Wydarzenia, w czasie jego trwania, następuje na jego odpowiedzialność.
§8
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu Wydarzenia oraz do czynnego udziału
w poszczególnych punktach programu.
§9
Uczestnik korzystający z wyżywienia obowiązany jest punktualnie stawiać się w punkcie wydawania
posiłków.
§10
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Uczestnik Wydarzenia 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.
§11
Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora, w tym odpowiednich służb o wszelkich
przypadkach poważnych problemów zdrowotnych.
§12
Uczestnikom Wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych.
§13
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.
§14
Obowiązuje zakaz zachowania agresywnego, prowokacyjnego, sprzecznego z zasadami współżycia
społecznego, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§15
Obowiązuje zakaz niszczenia oraz kradzieży czy przywłaszczenia mienia stanowiącego własność
Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri , własność Organizatora, lub innych przedmiotów
Wydarzenia.
§16
W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń należy bezwzględnie podporządkować
się poleceniom służb i Organizatora Wydarzenia.

