
Regulamin Rekolekcji „22. Weekend Pełen Łaski”

Postanowienia ogólne

§1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Rekolekcjach pod nazwą „22.
Weekend Pełen Łaski”.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w
nim wyrażeń:

1. „Aktywności rekolekcyjne” – zajęcia i wydarzenia organizowane przez
Fundację w ramach Świadczeń w czasie Rekolekcji związane z jej celami i
wartościami;

2. „Dane osobowe” – dane osobowe stosownie do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych
właściwych przepisów;

3. „Fundacja" – Fundacja MALAK z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowa 4,
31-982 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000437870, posiadająca NIP 6762459527; adres poczty elektronicznej
rekolekcje@fundacjamalak.pl;

4. „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą
elektroniczną, na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, o
Fundacji i jej działalności, w tym także o przebiegu Rekolekcji oraz o
kolejnych edycjach Rekolekcji i innych wydarzeniach;

5. „Opłata rekolekcyjna” – opłata pobierana przez Fundację za udział w
Rekolekcjach;

6. „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego
oraz ze wszystkimi jego zmianami;

7. „Rejestracja” – elektroniczna procedura zapisu na Rekolekcje realizowana
przez Serwis wymagająca w szczególności podania odpowiednich Danych
osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlanymi na odpowiednich stronach
Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;

8. „Rekolekcje” – opisane w Regulaminie rekolekcje pod nazwą „22. Weekend
Pełen Łaski”;

9. „Serwis” – prowadzona przez Fundację strona internetowa, dostępna pod
adresem rekolekcje.fundacjamalak.pl;

10. „Świadczenia” – wszystkie świadczenia zapewniane przez Fundację
Uczestnikom;

11. „Uczestnik” – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem bierze udział w
Rekolekcjach.

http://www.rekolekcje.fundacjamalak.pl/


Rekolekcje

§2.

1. Organizatorem Rekolekcji jest wyłącznie Fundacja.
2. Rekolekcje mają charakter religijny.
3. W ramach Świadczeń, Fundacja zapewnia Uczestnikowi Newsletter.
4. W ramach Rekolekcji Fundacja zapewnia Uczestnikowi:

1. zakwaterowanie zgodnie z §6,
2. wyżywienie zgodnie z §6,
3. pakiet uczestnika składający się ze śpiewnika z notesem,

5. Rekolekcje są cyklicznym wydarzeniem religijno-rozwojowym, organizowanym przez
Fundację. Ideodawcą formatu Rekolekcji jest Fundacja.

6. Rekolekcje odbywają się w dniach od 28 do 30 października 2022 r. w Domu
Pielgrzyma przy al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Św. Anny.

Warunki uczestnictwa w Rekolekcjach

§3.

1. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko
uprzednio zarejestrowani Uczestnicy.
2. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
3. Małoletni mogą być Uczestnikami Rekolekcji wyłącznie, jeśli podczas Rekolekcji
towarzyszy im Uczestnik pełnoletni, będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dokonania Rejestracji. W imieniu
małoletniego Uczestnika Rejestracji dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny.
5. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego przy Rejestracji Dane Osobowe są
zgodne z prawdą.
6. Warunkiem udziału w Rekolekcjach jest dokonanie Opłaty rekolekcyjnej w
terminie 24 godzin od dokonania Rejestracji na rachunek Fundacji za pośrednictwem
usługi Dotpay w Serwisie. Jeżeli termin wniesienia Opłaty rekolekcyjnej nie zostanie
dochowany, zgłoszenie Uczestnika do udziału w Rekolekcjach uważa się za wycofane.

Usługi związane z Rekolekcjami w ramach Serwisu

§4.

1. Serwis umożliwia zarządzanie udziałem w Rekolekcjach, zapisami na kolejne edycje
Rekolekcji oraz zarządzanie Newsletterem.

2. Zapisanie się na rekolekcje w Serwisie jest usługą świadczoną przez Fundację drogą
elektronicznie w sposób nieodpłatny dla Uczestnika przez czas nieokreślony (umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną).

3. Uczestnik lub Fundacja może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą
świadczenia usług w ramach indywidualnego Newslettera, przesyłając odpowiednie
oświadczenie na adres rekolekcje@fundacjamalak.pl. Fundacja może wypowiedzieć
umowę dotyczącą świadczenia usług bez podania przyczyny z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Uczestnika
drogą elektroniczną.



4. Fundacja może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą
świadczenia usług dla Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik narusza
postanowienia Regulaminu.

5. Złożenie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 lub 5 skutkuje usunięciem Zapisu
przez Fundację oraz brakiem możliwości wzięcia udziału w Rekolekcjach.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu
skutkujących jego czasową niedostępnością.

Udział i przebieg rekolekcji

§5.

1. Fundacja udostępnia drogą mailową plan rekolekcji tylko poprawnie zapisanym
Uczestnikom.

2. Informacje dotyczące Rekolekcji dostępne są pod adresem:
https://fundacjamalak.pl/projekty/weekend-pelen-laski/.

3. Szczegółowy plan i harmonogram Rekolekcji może ulegać zmianom stosownie do
bieżących potrzeb organizacyjnych, przy czym Rekolekcje nie mogą być w ten
sposób skracane.

4. Udział w Rekolekcjach jest odpłatny. Koszty udziału w Rekolekcjach pokrywają
koszty ich organizacji przez Fundację i nie stanowią działalności gospodarczej
Fundacji.

5. Uczestnik dojeżdża na Rekolekcje transportem własnym lub zapewnionym przez
Fundację zgodnie z §7.

6. Uczestnik Rekolekcji przy rozpoczęciu Rekolekcji może być poproszony o wykazanie
swojej tożsamości stosownym dokumentem.

7. Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma przy al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra
Św. Anny.

8. Uczestnik Rekolekcji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Domu
Pielgrzyma (https://dompielgrzyma.pl/regulamin/). Nieprzestrzeganie regulaminu
Domu Pielgrzyma uważane jest za nieprzestrzeganie Regulaminu.

9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Rekolekcji tj.
nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika, nie ubezpiecza Uczestników na czas
trwania Rekolekcji i nie sprawuje pieczy nad Uczestnikiem.

10. Na terenie ośrodka, o którym mowa w ust. 6 obowiązuje cisza nocna w godzinach od
23:00 – 6:00.

11. Do pokojów rodzinnych Uczestnik Rekolekcji może oprócz siebie zgłosić członków
swojej najbliższej rodziny podając ich dane, pod warunkiem, że posiada od nich
upoważnienie (tj. jest ich pełnomocnikiem), przy czym nie jest konieczne, aby to
pełnomocnictwo było udzielone mu w formie pisemnej i przedstawione
organizatorowi (Fundacji Malak).

12. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma
miejscami na Rekolekcjach ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, który
zapis zostanie uwzględniony dokonuje organizator. Pozostałe zapisy zostaną
niezwłocznie usunięte.

13. Nie ma możliwości wymiany miejsc w pokojach między Uczestnikami Rekolekcji.
14. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w Rekolekcjach i zapisuje się na nie wyłącznie w

towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.



15. W trakcie trwania Rekolekcji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do
zarządzeń i poleceń organizatora.

16. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie rekolekcji, w szczególności:
nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, zachowania stwarzające
zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika, bądź innych Uczestników,
stanowią podstawę do usunięcia z Rekolekcji.

17. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie
trwania Rekolekcji. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności względem osób
trzecich za zachowania Uczestnika.

Koszt i opłata za rekolekcje

§6.

1. Cena uczestnictwa w Rekolekcjach uzależniona jest od wyboru typu pokoju, wieku
Uczestnika oraz wyboru ewentualnego wariantu transportu autokarowego
oferowanego przez organizatora.

2. Naliczanie kosztów za udział w Rekolekcjach odbywa się według następujących
przedziałów wiekowych:

1. dzieci od 0-2 lat nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w Rekolekcjach
i nie przysługuje im łóżko ani nakrycie przy stole, śpią i jedzą razem z
rodzicami,

2. dzieci od 3-8 lat płacą połowę ceny za miejsce w pokoju. Jest ono liczone
jako Uczestnik i posiada łóżko oraz miejsce przy stole,

3. dzieci od 9 lat ponoszą pełną odpłatność za udział w Rekolekcjach.

Typy dostępnych pokoi, które uczestnik ma możliwość zarezerwować na czas rekolekcji:

● 2 osobowe z łazienką - koszt 485 zł /os.
● 3 osobowe z łazienką – koszt 435 zł/os
● 4 osobowe z łazienką – koszt 435 zł/os.
● 5 osobowe z łazienką – koszt 435 zł/os.
● 3,4,5 osobowe bez łazienki – koszt 385 zł/os.

3. Małżeństwa lub rodziny, którym nie uda się zarezerwować pokoju 2 osobowego,
mogą wziąć udział w Rekolekcjach zajmując dwa pojedyncze miejsca w osobnych
pokojach niekoedukacyjnych, wieloosobowych (pod warunkiem, że obie osoby są
pełnoletnie).

4. W piątek Rekolekcje rozpoczynają się zakwaterowaniem do pokoi w godzinach od
18:00 do 20:00. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających stawienie się w
wyznaczonym terminie należy poinformować organizatora drogą mailową o
późniejszym przybyciu na Rekolekcje. UWAGA! W godzinach od 23:00 (pt.) do 9:00
(sob.) zakwaterowanie nie będzie możliwe.

5. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Zakaz nie obowiązuje małżeństw i
rodzin.



Transport

§7

1. Organizator Rekolekcji nie pokrywa kosztów transportu. Dojazd na Rekolekcje we
własnym zakresie (wyjątek: punkt poniżej).

2. Organizator oferuje transport autokarem na trasie: Kraków - Góra Św. Anny i z
powrotem (bez przystanków pośrednich). Koszt przejazdu wynosi: w obie strony -
90,00 zł, w jedną stronę – 60,00 zł. Wyjazd z Krakowa w piątek o godz. 17:30,
powrót w niedzielę ok. godz. 18:00 (godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie,
na miejscu zbiórki należy być punktualnie).

3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca w autokarze jest wpłata określonej kwoty za
transport wraz z kwotą za Rekolekcje. W przypadku rezygnacji z przejazdu
autokarem 25 października 2022 r. roku pieniądze NIE BĘDĄ ZWRACANE. Wyjazd
z Krakowa w piątek odbędzie się z parkingu przed Stadionem Wisły, Aleja 3 Maja, od
strony Błoń (przystanek tramwajowy "Reymana"). Powrót do Centrum Krakowa, na
ul. Westerplatte, parking obok Domu Turysty.

Opieka nad małoletnimi

§8.

1. Fundacja zapewnia na czas zajęć Rekolekcyjnych opiekę nad małoletnimi od 3 do
lat 9 przez profesjonalne opiekunki.

2. W przypadku chęci skorzystania z opieki, o której mowa w ust. 1, Uczestnik zgłasza
to przy Rejestracji wskazując ilość i wiek dziecka.

3. Przed przekazaniem dziecka opiekunce wyznaczonej przez Fundację:
1. Uczestnik jest obowiązany podać na piśmie wszelkie istotne informacje o

dziecku, które mogą mieć znaczenie dla opieki nad nim w szczególności
przyjmowane leki i alergie,

2. Uczestnik powierza jej opiekę i czyni ją gwarantem bezpieczeństwa swojego
dziecka.

4. Fundacja zapewnia opiekę, o której mowa w ust. 1 nieodpłatnie dla Uczestników,
jednak Uczestnik przekazując dziecko osobie wyznaczonej do opieki zawiera z nią
odrębną umowę pomiędzy nim, a tą osobą o sprawowanie pieczy nad dzieckiem, za
którą Fundacja nie odpowiada.

5. Jeśli Uczestnik decyduje się na udział w Rekolekcjach z małoletnim dzieckiem nie
korzysta z opieki, o której mowa w ust. 1-3, zobowiązany jest zapewnić, aby dziecko
nie zakłócało przebiegu Rekolekcji.

Rejestracje dźwięku i obrazu

§9

Podczas Rekolekcji zabrania się dokonywania nagrań dźwięku, obrazu lub dźwięku i
obrazu treści Rekolekcji, chyba że zezwoli na to Fundacja.

Wykluczenie z Rekolekcji



§10.

1. Fundacja może wykluczyć z udziału w Rekolekcjach każdego Uczestnika, także
przed rozpoczęciem Rekolekcji a po Rejestracji, jeśli Uczestnik nie przestrzega
postanowień Regulaminu i mimo wezwania przez Fundację kontynuuje jego
naruszanie.

2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wypowiedzenie ze skutkiem
natychmiastowym umowy o udział w Rekolekcjach zawartej przez Uczestnika

3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 wymaga przesłania stosownego oświadczenia
na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany przy Rejestracji.

4. Uczestnik wykluczony zgodnie z ust. 1 traci prawo do żądania zwrotu opłat
wniesionych tytułem udziału w Rekolekcjach, zaś Fundacja jest uprawniona do ich
zatrzymania jako kary umownej za naruszenie Regulaminu.

Newsletter

§11.

1. Newsletter dotyczy wyłącznie Rekolekcji oraz działalności statutowej Fundacji, jej
darczyńców i partnerów.

2. Newsletter jest elementem immanentnie związanym z Rekolekcjami i wszystkimi
Świadczeniami Fundacji na rzecz Uczestnika, jednak Uczestnik po Rejestracji może
zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie wybierając odpowiednią
opcję w Koncie, w Serwisie.

Ochrona prywatności i Dane osobowe

§12.

Fundacja przetwarza dane osobowe Uczestników oraz inne informacje od nich pochodzące
zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

Reklamacje

§13.

1. Reklamacje dotyczące Rekolekcji i Świadczeń Fundacji, w tym w ramach
Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem
biuro@fundacjamalak.pl lub rekolekcje@fundacjamalak.pl.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od dnia
ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie,
w jakiej ją złożono.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi
Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

§14.

1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Fundacja może odwołać Rekolekcje
w każdym czasie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Odwołanie Rekolekcji jest
skuteczne wobec Uczestników z chwilą, kiedy do nich dotrze i ma skutek



wypowiedzenia im umów o udział w Rekolekcjach zawartych na podstawie
Regulaminu.

2. Oświadczenie o odwołaniu Rekolekcji jest przesyłane do Uczestników pocztą
elektroniczna na adres, który podali przy Rejestracji.

3. W przypadku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Fundacja zwraca
Uczestnikom opłaty, które wnieśli do Fundacji tytułem tego uczestnictwa.

Rezygnacja z Rekolekcji

§15.

1. Uczestnik może zrezygnować z Rekolekcji w każdym czasie. Rezygnacja ma skutek
wypowiedzenia umowy o udział w Rekolekcjach.

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 wymaga przesłania stosownego oświadczenia
na adres poczty elektronicznej Fundacji na adres: rekolekcje@fundacjamalak.pl.

3. Jeżeli rezygnacja, o której mowa w ust. 1 następuje później niż na 3 tygodnie przed
terminem Rekolekcji, Fundacja jest uprawniona do zatrzymania opłat, które ten
Uczestnik wniósł za udział w Rekolekcjach tytułem kary umownej.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Rekolekcjach, Uczestnik nie ma możliwości
zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce, chyba że zgodę na to wyrazi
Fundacja.

Zmiany Regulaminu

§16.

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
2. Uczestnik ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie

Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na

adres: rekolekcje@fundacjamalak.pl.
4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Rekolekcjach, o której mowa w §16 ust. 1.

Postanowienia końcowe

§17.

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Fundacją a Uczestnikiem jest wyłącznie
prawo polskie.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 września 2022 r.


