REGULAMIN OGÓLNY
Diecezjalny Dzień Dziecka Caritas „Bądźmy Razem”
§1
Organizatorami Dnia Dziecka w Rokitnie, zwanego dalej Imprezą, jest Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej, zwana dalej Caritas, Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zwana dalej Kurią oraz
Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie.
§2
Impreza odbywa się na terenie Sanktuarium w Rokitnie, oraz wyznaczonych terenach przyległych. Plan imprezy
dostępny jest na stronach Caritas.
§3
Impreza odbywa się pod hasłem: " Bądźmy Razem”.
§4
Impreza ma charakter otwarty i skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów z terenu Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej.
§5
W imprezie mogą wziąć udział zorganizowane grupy dziecięce oraz rodziny indywidualne.
§6
Zorganizowane grupy dziecięce muszą zapewnić podopiecznym opiekę wychowawców – opiekunów w liczbie
minimum jednego dorosłego na każde 15 dzieci.
§7
Udział w imprezie jest nieodpłatny.
§8
Organizatorzy zalecają, żeby poszczególne grupy posiadały wspólny, charakterystyczny, wyróżniający członków
grupy element stroju (kolor koszulki, chustki wokół szyi itp.).
§9
W ramach Imprezy Organizatorzy zapewnią uczestnikom drobny poczęstunek i napoje.
Będzie to wydawane zarejestrowanym grupom oraz rodzinom indywidualnym w punkcie rejestracyjnym na
terenie Sanktuarium w Rokitnie.
§ 10
Podczas całej Imprezy odpowiedzialność za dzieci ponoszą:
w przypadku grup zorganizowanych – wychowawcy,
w przypadku rodzin indywidualnych – rodzice.
§ 11
Wszyscy uczestnicy – zarówno zorganizowane grupy, jak i rodziny indywidualne powinny zameldować swoje
przybycie w recepcji Imprezy.
§ 12
Zorganizowane grupy dziecięce oraz rodziny indywidualne dojeżdżają na miejsce Imprezy we własnym
zakresie.
§ 13
Środki transportu uczestnicy pozostawiają tylko w wyznaczonych miejscach zgodnie ze wskazówkami służb
porządkowych.
§ 14
W trakcie Imprezy uczestnicy bezwzględnie stosują się do zaleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.
§ 15
W trakcie imprezy bezwzględnie zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie
papierosów.
§ 16
Udział w Festynie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku
dzieci na potrzeby promocji Festynu i działań statutowych Caritas.
§ 17
Udział w Festynie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ewentualne przetwarzanie
danych osobowych uczestników Festynu w celu zabezpieczenia medycznego i logistycznego Imprezy.

