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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu Duchowości Młodych -

Inspirowani Kalasancjuszem, zwanego dalej Kongresem, jest Polska

Prowincja Zakonu Pijarów, zwana dalej Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki

udziału w Kongresie oraz jego przebieg.

3. Kongres odbywa się w dniach 24-26 września 2021 r. w Krakowie.

II. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. Osoby przyjeżdżające na Kongres zgłaszają swoją obecność w

punkcie rejestracji, gdzie otrzymają imienny identyfikator.

2. Uczestnicy są zobowiązani nosić identyfikator w widocznym miejscu.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń

i poleceń Organizatora.

4. Podczas Kongresu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zażywania

jakichkolwiek środków odurzających oraz palenia papierosów i

wyrobów tytoniowych w obiektach.

5. Koszt udziału w Kongresie jest zależny od wybranego pakietu.

6. Noclegi zapewnione będą na terenie miasta Krakowa. O dokładnym

miejscu zakwaterowania uczestnik zostanie poinformowany na

miesiąc przed rozpoczęciem Kongresu drogą mailową.

7. Podczas Kongresu Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w

warsztatach przewidzianych przez Organizatora. W przypadku

wcześniejszych zapisów na dany warsztat, uczestnik ma obowiązek

uczestnictwa dokładnie w tych zajęciach, na które się zapisał.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat z wyjątkiem

sytuacji losowych.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.



3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej

się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i

skreślenia z listy uczestników Kongresu Uczestnika nie

przestrzegającego niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Kongresu,

wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w

materiałach Kongresu na witrynach www, w prasie, mediach

społecznościowych Organizatora, etc. Organizator prawnie dba o

pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób

będących uczestnikami Kongresu.

5. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone

do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy,

zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością

Organizatora.

6. Uczestnicy Kongresu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w

celach związanych z Kongresem.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu

Kongresu. Zmiany takie zostaną opublikowane na stronie Kongresu

www.inspirowani.pl.

8. Kontakt z Organizatorami jest możliwy za pośrednictwem poczty

elektronicznej: inspirowani@pijarzy.pl

9. Odpowiedzialnym za całość Kongresu jest Polska Prowincja Zakonu

Pijarów. W sprawach istotnych dotyczących udziału w Kongresie

proszę zgłaszać się do Koordynatora - wolan@pijarzy.pl.
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10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość informowania

uczestników o ewentualnych zmianach w przebiegu Kongresu z

uwagi na zaistniałą, niepewną sytuacją epidemiologiczną.


