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REGULAMIN ZDALNYCH REKOLEKCJI FRANCISZKAŃSKICH 
- INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW 

 
 
 

1) Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w zdalnych rekolekcjach franciszkańskich 
organizowanych przez Duszpasterstwo Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej OO. Bernardynów 
zwanymi dalej „rekolekcjami”. 

2) Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego 
treść. 

3) Organizatorem rekolekcji jest Duszpasterstwo Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 
OO. Bernardynów z siedzibą w: ul. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź, zwany dalej: „Duszpasterstwo 
FMO”. 

Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej 
„Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, 
zatwierdza listę uczestników.  

4) Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej fmo.bernardyni.pl 
lub bezpośrednio u moderatorów rekolekcji. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o rekolekcjach. 

5) Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby 
zaakceptowane przez moderatorów. 

6) Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w 
rekolekcjach. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania 
się Animatorowi Grupy. 

7) Rekolekcje oazowe FMO są przede wszystkim czasem formacji duchowej. Nie są to więc kolonie i nie 
mogą być traktowane tylko jako forma wypoczynku i rozrywki. 

8) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy, 
dostępny na stronie internetowej wraz z zawartymi tam zgodami. W przypadku uczestnika 
niepełnoletniego Formularz Zgłoszeniowy uzupełnia rodzic/opiekun prawny. 

Zgłoszenie na rekolekcje należy dokonać do końca miesiąca czerwca 2020 r. 

9) PŁATNOŚCI 

Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia bezzwrotnej zaliczki w wysokości 10 zł w terminie do 
zakończenia zapisów na podane poniżej konto. Kwota ta jest jedynym kosztem ponoszonym przez 
uczestnika za udział w rekolekcjach. Animatorzy są zwolnieni z tej płatności. 

Zaliczkę należy wpłacać na konto: 

Nr konta: 26 1600 1013 1847 8455 6000 0018 

 Zakon Braci Mniejszych, ul. Bernardyńska 2 
31-069 KRAKÓW 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko – stopień rekolekcji (np. Jan Kowalski - stopień I) 
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10) ZAKWALIFIKOWANIE NA REKOLEKCJE 

O zakwalifikowaniu na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, uregulowanie 
płatności oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Organizator może odmówić przyjęcia 
kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku: 

 braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje, 

 niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez Uczestnika. 

11) W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić 
Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. 

12) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, 
Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę. 

13) Rekolekcje odbywają się w wyznaczonym wyraźnie terminie. 

14) Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie. 
15) Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy. Zmiany grup następują tylko i wyłącznie za 

zgodą organizatora. 
16) Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach 

programu. 
17) Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach 

podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących rekolekcje i wydarzeń 
organizowanych/współorganizowanych przez Duszpasterstwo FMO. Uczestnikowi nie przysługuje 
wynagrodzenie za ww. publikacje. 

18) Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Dekretem ogólnym KEP o ochronie 

danych osobowych z 13.03.2018 r. oraz postanowieniami RODO: Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Uczestnik lub jego opiekun ma prawo dostępu do podanych 

danych, prawo odwołania lub zmiany swojej zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w 

każdym czasie. Powyższe dane nie będą przetwarzane przez Duszpasterstwo FMO w żadnym innym 

celu niż wskazane w formularzach. 

19) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być 
potwierdzone zgodą wysyłaną w czasie wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Regulamin 
obowiązuje do zakończenia rekolekcji. 


