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OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

Ja, ......................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wydarzenia Ławka Go!

W razie nagłego pogorszenia stanu mojego zdrowia, kiedy to będzie konieczne, proszę 
poinformować:

.....................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 

.......................................................................................
Data i miejsce

.......................................................................................
Podpis

Informacja:
Administratorem Twoich danych jest Fundacja Ławka z siedzibą w Opolu, pl. Mickiewicza 
1. Korzystamy z Twoich danych w celu prawidłowego i bezpiecznego przebiegu spotka-
nia.. Twoje dane będą przechowywane przez 14 dni po zakończeniu spotkania.
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REGULAMIN SPOTKANIA ŁAWKA GO!

1. Ławka Go! jest spotkaniem religijnym organizowanym przez Fundację Ławka oraz 
Duszpasterstwo Młodych Diecezji Opolskiej Ławka.

2. Na Spotkanie uczestnicy zgłaszają się samodzielnie lub w grupach. Rejestracja od-
bywa się poprzez formularz internetowy. Rejestracja na Spotkanie jest jednoznaczna  
z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Decydując się na uczestnictwo w Spotkaniu uczestnik zobowiązany jest brać udział 
we wszystkich punktach programu oraz przestrzegać regulaminu.

4. Uczestnicy niepełnoletni są zobowiązani do dostarczenia organizatorom wypełnionej 
zgody rodzica, a pełnoletni wypełnionego przez siebie oświadczenia.

5. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie harmonogramu dnia, szczególnie punk-
tualne stawianie się na określone punkty programu.

6. Po przyjeździe każdy uczestnik zgłasza się do recepcji Spotkania. Uczestnicy zamiesz-
kują w pokojach wyznaczonych przez organizatorów.

7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu ze Spotkania uczestnik zobowiązany jest do 
zgłoszenia tego organizatorom w recepcji Spotkania.

8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach wskazanych przez organizatora. W czasie trwa-
nia ciszy nocnej zabronione jest przebywanie uczestników w pokojach innych niż 
wcześniej im wyznaczone.

9. Podczas trwania Spotkania zabronione jest spożywanie alkoholu, palenia papiero-
sów oraz wszelkich innych używek – pod rygorem natychmiastowego usunięcia  
ze spotkania.

10. Rodzice i prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników są zobowiązani do ode-
brania uczestnika w razie usunięcia go ze Spotkania kiedy rażąco naruszy regulamin.

11. Uczestnicy Spotkania zobowiązują się do podporządkowania zaleceniom organizatorów.
12. Na terenie Spotkania nie wolno używać otwartego ognia.
13. Samowolne opuszczanie terenu Spotkania jest zabronione. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za uczestników poza terenem Spotkania.
14. Wszelkie problemy zdrowotne oraz inne istotne uwagi należy niezwłocznie zgłaszać 

organizatorom.
15. W przypadku złamania regulaminu uczestnik może zostać usunięty ze Spotkania.
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