Podpis został podpisany i zweryfikowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

REGULAMIN WYJAZDÓW I WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MWM OPOLSKIE
§1
Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjazdach i wydarzeniach, które
odbywają się w terminie określonym przez Organizatora zwanym dalej „Wyjazdem”.
§2
Uczestnik wyjazdu bądź wydarzenia/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że
zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
§3
Uczestnik wyjazdu bądź wydarzenia/ Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że
zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej wyjazdu bądź
wydarzenia, i w pełni je akceptuje.
§4
1. Organizatorem wyjazdu bądź wydarzenia jest Młodzieżowy Wolontariat Misyjny
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary działający w Zdzieszowicach,
www.wolontariatopolskie.pl
e-mail: kontakt@wolontariatopolskie.pl, zwany dalej:„MWM”
2. Osobami reprezentującymi Organizatora jest Kadra wyjazdu bądź wydarzenia, tj.
Siostra Gizela Tatoj (zwana dalej „Kadrą”)
3. Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników,
zatwierdza listę uczestników.
Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na wyjazd bądź wydarzenie bez
podania powodu, w szczególności w przypadku:
a. braku miejsc przeznaczonych na dany Wyjazd,
b. braku wypełnienia formularza udostępnionego przez Organizatora
c. brak oddania podpisanej zgody przez opiekuna prawnego
§5
Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu bądź wydarzenia znajdują się na stronie
internetowej www.wolontariatopolskie.pl/wyjazd. Są to jedyne oficjalne źródła
informacji o Wyjeździe.

§6
Uczestnik zgłaszający się na wyjazd bądź wydarzenie powinien wypełnić formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej udostępnionej przez Organizatora.
§7
Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez
Organizatora najpóźniej w dniu wyjazdu bądź wydarzenia. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany opłaty za bilety kolejowe, jest to spowodowane dynamiczną zmianą
cen biletów na stronach przewoźnika. Organizator wykupuje bilety kolejowe dla
wszystkich Uczestników.
§8
O zakwalifikowaniu się na wyjazd bądź wydarzenie decyduje prawidłowe wypełnienie
formularza. Do organizatora należy ostateczna decyzja, co do kwalifikacji Uczestnika.
§9
W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu bądź wydarzenia z przyczyn
obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 7 dni przed
rozpoczęciem Wyjazdu, w przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłaty.
§10
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu bądź wydarzenie.
2. W przypadku odwołania wyjazdu bądź wydarzenia Organizator zwraca
Uczestnikom wpłaconą kwotę.
§11
W czasie trwania wyjazdu bądź wydarzenia Organizator zapewnia Uczestnikom
ubezpieczenia NNW.

§12
Uczestnik wyjazdu bądź wydarzenia winien godnie reprezentować swoje środowisko,
dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników wyjazdu bądź
wydarzenia, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i
prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie,
szanować i chronić przyrodę.
§13
1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania
pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia wyjazdu bądź wydarzenia.
2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są
zobowiązani niezwłocznie zgłosić je Organizatorom, aby uwolnić się od
odpowiedzialności za ich spowodowanie.
§14
Kadra tj. siostra Gizela Tatoj sprawuje pieczę nad Uczestnikiem w trakcie trwania
wyjazdu bądź wydarzenia. Za prywatne rzeczy Uczestnika kadra oraz organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
§15
Uczestnik bierze udział we wszystkich punktach wyjazdu bądź wydarzenia.
§16
Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik bądź jego opiekun prawny
ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.
§17
W przypadku niepełnego pobytu na wyjeździe bądź wydarzeniu niewynikającego z winy
Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
§18
Uczestnik Wyjazdu / Opiekun Prawny akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego
stan zdrowia pozwala na wyjazd bądź udział w wydarzeniu, a w przypadku jakichś
szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku
nawrotu/ataku choroby. Uczestnik bądź opiekun prawny jest zobowiązany do
poinformowania o aktualnie przyjmowanych lekach stałych.
§19
1. Przebywanie na terenie wyjazdu bądź wydarzenia osób niebędących
Uczestnikami jest surowo zabronione.
2. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną
niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z
wyjazdu bądź wydarzenia. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów
uczestnictwa.

§20
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wyjazdu bądź wydarzenia oraz
miejsc, do których organizowany jest wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i
zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za
zachowania nieprzystające uczestnicy mogą zostać ukarani:
1. Upomnieniem od Organizatorów, Kadry (3 upomnienia blokują możliwość
uczestnictwa w kolejnym wyjeździe)
2. Powiadomieniem opiekuna prawnego o niezgodnym z Regulaminem zachowaniu
Uczestnika
3. Dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie
zwraca kosztów uczestnictwa, a opiekun prawny zobowiązany jest do
niezwłocznego odbioru uczestnika.
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§21
Każdy uczestnik Wyjazdu zobowiązuje się do obecności na wszystkich
punktach programu wyjazdu bądź wydarzenia oraz stawiania się na
ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry.
Z chwilą przyjęcia na Wyjazd Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania
się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu,
uczestnictwa w zadeklarowanych wydarzeniach.
Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu
wyjazdu bądź wydarzenia, a w czasie wolnym stosować się do poleceń
Organizatora bądź Kadry.
Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania
słów mogących obrazić innych uczestników wyjazdu bądź wydarzenia.
Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.
Odpowiednie szczegóły bądź program wyjazdu bądź wydarzenia zostanie
wydane przez Organizatora w formie zarządzenia.

§22
Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym
m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestników
wyjazdu bądź wydarzenia oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych
niebezpiecznych narzędzi.
§23
Uczestnik wyjazdu bądź wydarzenia / Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na
publikację wizerunku w materiałach promujących wyjazd bądź wydarzenie oraz
materiałach promujących MWM i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych
przez Papieskie Dzieła Misyjne.
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
§24
Uczestnik wyjazdu bądź wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji wyjazdu bądź
wydarzenia  zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.
( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§25
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno
być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika na zgodzie odbywającego się
danego wyjazdu bądź wydarzenia. Regulamin obowiązuje do zakończenia danego
wyjazdu bądź wydarzenia.
§26
Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe bądź w wydarzeniu jest całkowita i bezwzględna
akceptacja powyższego Regulaminu.
§27
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu bądź wydarzenia.
§28
W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych
powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilne.

