
REGULAMIN FORUM MŁODYCH OGIEŃ Z NIEBA 
 

 
1. Forum ma charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają 
prawo w nim uczestniczyć. 
 
2. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
 
3. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w Forum 
jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zasad organizacyjnych 
zawartych na stronie internetowej Forum oraz podawanych przez 
organizatorów 
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, udziale 
prelegentów oraz miejsca Forum oraz odwołania Forum jeśli będzie to 
wynikać z przyczyn niezależnych od niego. 
 
5. Forum jest prowadzone w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego. 
 
6. Podczas trwania Forum będą wykorzystywane urządzenia do rejestracji 
obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego 
wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w 
tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i 
publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w 
związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i 
dokumentowaniem Forum w razie takich potrzeb, zgodnie z ustawą z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 880). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 
Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że 
przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania 
oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału 
w Forum. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w 
dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
 
7. Uczestnik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane 
osobowe są jego danymi. 



8. Na całym terenie, na którym jest Forum obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
 
9. Miejsca dla uczestników Forum są nienumerowane. 
 
10. Na terenie Forum zabrania się prowadzenia działalności nie 
uzgodnionej z organizatorem np. sprzedaż, rozprowadzanie materiałów, 
reklama, nagrywanie video itp. 
 
11. W przypadku występującej epidemii każdy uczestnik zobowiązuje się 
do przestrzegania obowiązujących przez prawo restrykcji, w tym m.in. 
zachowania wymaganej odległości od innych uczestników, zasłanianie ust i 
nosa, dezynfekcji rąk, itp. Zobowiązuję się do rezygnacji z uczestnictwa w 
Forum w przypadku gdy w dniu wydarzenia: 
-jestem zakażony wirusem SARS-CoV-2 
-w okresie poprzedzającym 14 dni przed Forum wystąpiły u mnie objawy 
charakterystyczne dla zakażonych wirusem SARS-CoV-2 , a w 
szczególności podwyższona temperatura , kaszel , duszność , utrata 
powonienia i smaku 
-jestem poddany procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2, w tym 
kwarantannie , izolacji lub nadzorowi epidemiologicznemu  
 
12. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią zgłaszającą się na Forum 
bądź opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, którą zgłaszam do 
uczestnictwa w Forum. 
 
13. Organizatorzy nie zapewniają opieki osobom niepełnoletnim w czasie 
trwania Forum. Pełną odpowiedzialność za nich ponoszą opiekunowie 
prawni. 


