
 Regulamin  Forum Ogień z Nieba odbywającego się w dniu 7 kwietnia 2018

roku w SDS w Szczecinie

1. Udział w Forum  jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników 
zapoznaje się z regulaminem w momencie rejestracji elektronicznej. 

2. Uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność.
3. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) zgłoszenia się do rejestracji 
b) noszenia identyfikatora
c) niewchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy, tj. pomieszczenia 

służbowe
d) niewprowadzania na teren spotkania osób nieuczestniczących w Forum Ogień    z   Nieba
e) pilnowania dokumentów oraz cennych rzeczy, gdyż za ich zaginięcie organizatorzy nie ponoszą

odpowiedzialności
f)  słuchania i stosowania się do wszystkich poleceń służb porządkowych dotyczących organizacji

spotkania, w tym w szczególności dotyczących przeprowadzenia Liturgii Mszy Świętej
g)  poruszania  się na terenie SDS-u  tylko w wyznaczonych strefach
h)  postępowania w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym 

osobom przebywającym na terenie SDS- u, niepotrzebnie nie blokować innych osób,  nie 
przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu ewangelizacyjnym oraz nie 
uszkodzić czegokolwiek

i)  Przestrzegania  „Zasad funkcjonowania i Regulaminu SDS”;
4. W trakcie trwania Forum obowiązuje zakaz wnoszenia  przedmiotów mogących w ocenie 

organizatora stanowić zagrożenie, w tym m. in.: noży, butelek szklanych, puszek, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, racy, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

5. W trakcie trwania Forum obowiązuje zakaz  spożywania napojów alkoholowych, palenia 
wyrobów tytoniowych oraz zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

6. W trakcie  Forum nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji oraz  upubliczniania postaw         
i poglądów sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego.

7. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo wstępu na SDS  wyłącznie 
pod opieką osób pełnoletnich.

8. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości zdrowotnych – należy zgłosić się do 
punktu medycznego.

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych       
z organizacją   Forum Ogień z Nieba.

10. Uczestnik udziela organizatorom bezterminowej zgody na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas Forum Ogień z 
Nieba.

11. Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia kosztów za wszelkie zniszczenia wynikłe                      
z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz nieodpowiedniego zachowania.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za następstwa nieodpowiedniego zachowania 
uczestników.

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

14. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania  decyzjom organizatora w sprawach 
organizacyjnych oraz przestrzegania powyższego regulaminu.
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15. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci. Organizator nie zapewnia opieki 
nad dziećmi i nie odpowiada za ich bezpieczeństwo.  

16. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
a) usunięciem z terenu SDS-u wraz z możliwością przekazania policji
b) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków  
c) podjęciem przez organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych 

kroków prawnych
d) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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