Regulamin Rekolekcji 18. Weekend Pełen Łaski

1. Organizatorem rekolekcji 18. Weekend Pełen Łaski jest Fundacja MALAK z siedzibą
w Krakowie przy pl. Na Stawach 1/1, 30-107, wpisaną 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, posiadającą
NIP 6762459527, zwanym dalej – Organizatorem.
2. Uczestnikiem rekolekcji 18. Weekend Pełen Łaski jest osoba, która:
a. dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie
www.fundacjamalak.pl,
b. uregulowała płatności za udział w rekolekcjach,
c. zaakceptowała poniższy Regulamin, zwanym dalej – Uczestnikiem.

3. Rekolekcje trwają od 15 do 17 lutego 2019 roku.

4. Wielokrotny zapis nie daje 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.

5. Do pokojów rodzinnych Uczestnik rekolekcji może oprócz siebie zgłosić do udziału
w Rekolekcjach członków swojej najbliższej rodziny podając ich dane, pod warunkiem,
że posiada od nich upoważnienie (tj. pod warunkiem, że jest ich pełnomocnikiem), przy
czym pełnomocnictwo takie nie musi być udzielone w formie pisemnej i nie musi być
przedstawiane Organizatorowi (Fundacji Malak).

6. Nie ma możliwości wymiany miejsc w pokojach między Uczestnikami rekolekcji.

7. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców
lub dorosłych opiekunów.

8. W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń
i poleceń Organizatora.

9. 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.

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie
trwania rekolekcji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich
za zachowania uczestnika.

11. Cena wyjazdu jest uzależniona od wyboru danego typu pokoju i transportu.

12. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:

d. Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z rekolekcji.
e. Uczestnik nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce. Takie
prawo ma tylko Organizator.
f.

Pełen zwrot kosztów obowiązuje do 6 lutego 2019, po tym terminie kwota nie zostaje
zwrócona cała kwota zostaje przekazana na koszty organizacji rekolekcji.

13. W piątek rekolekcje rozpoczynają się zakwaterowaniem do pokoi w godzinach od 18:00
do 20:00. Należy stawić się na wyznaczoną godzinę, która zostanie podana w mailu
informacyjnym na kilka dni przed wyjazdem. 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.
14. Organizator rekolekcji nie pokrywa kosztów transportu ani go nie organizuje - dojazd
na rekolekcje we własnym zakresie (wyjątek: punkt poniżej). Adres ośrodka, w którym
odbędą się rekolekcje: Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Św. Anny.

15. Organizator oferuje transport autokarem na trasie: Kraków - Góra Św. Anny
i z powrotem. Koszt przejazdu wynosi: w obie strony - 52,00 zł, tylko w jedną stronę –
40,00 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). Potwierdzeniem rezerwacji miejsca w autokarze jest wpłata określonej
kwoty za transport wraz z kwotą za rekolekcje. W przypadku rezygnacji z przejazdu
autokarem po 10 lutego 2019 roku pieniądze NIE BĘDĄ ZWRACANE. Wyjazd z Krakowa
w piątek odbędzie się parkingu przed Stadionem Wisły, Aleja 3 Maja, od strony Błoń
(przystanek tramwajowy "Reymana"). Powrót do Centrum Krakowa, na ul. Westerplatte,
parking obok Domu Turysty.
16. Na czas trwania rekolekcji wymaga się przestrzegania Regulaminu Domu Pielgrzyma
(https://dompielgrzyma.pl/regulamin/).
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Domu
Pielgrzyma (nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników
na czas trwania rekolekcji (nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika). Organizator ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobie bądź mieniu uczestnika rekolekcji,
jeśli wynikają one z zaniechania lub zaniedbania po stronie organizatora.
18. Podczas rekolekcji zabrania się dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji
i homilii.
19. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego
dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji,
w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
20. Dane osobowe zbierane w procesie zapisu na rekolekcje służą wyłącznie
do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji.
21. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą
informatyczną oraz do ośrodka: Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra
Św. Anny w celu rezerwacji noclegu.

22. Uczestnik rekolekcji ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz do przenoszenia danych.
23. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez
Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja MALAK z siedzibą w Krakowie
przy pl. Na Stawach 1/1, 30-107- zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli
art. 6 ust. 1 pkt a RODO

_____________________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie żądania dostępu,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych
i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 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.

