REGULAMIN
1. Współorganizatorami Dni dla Rodziny – Dialogów Małżonków są Fundacja dla Rodziny z siedzibą w
Oławie (55-200) przy ul. Krzemowej 6 (KRS: 0000703941) oraz Fundacja Jestem z siedzibą w Oławie
(55-200) przy ul. Krzemowej 6 (KRS: 0000900970).
2. Na terenie ośrodka rekolekcyjnego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu (w tym piwa)
i narkotyków oraz palenia papierosów.
3.
W trakcie wyjazdu przewidziana jest aktywizacja uczestników poprzez zaproszenie do wzięcia
udziału w dyżurach typu: gospodarczy (np. przyniesienie i pozbieranie naczyń ze stołów), liturgiczny
czy porządkowy, co stanowi element integracyjny i formacyjny.
4.
Wyjazd ma charakter rodzinny co oznacza, że rodzice odpowiadają za (m.in. bezpieczeństwo)
swoich dzieci. Rodzice wyrażają zgodę na powierzenie dzieci opiekunom (tzw. diakonii
wychowawczej) w czasie niektórych zajęć. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.
Diakonia wychowawcza ma jednak prawo przekazać dziecko rodzicom, jeżeli uzna, że zajmowanie się
nim znacząco utrudnia zajmowanie się pozostałymi dziećmi.
5.
Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są pod opieką rodziców, chyba że diakonia wychowawcza,
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, wyrazi każdorazowo zgodę na zajęcie się dzieckiem
w określonych godzinach. Diakonia wychowawcza ma jednak prawo przekazać dziecko rodzicom,
jeżeli uzna, że zajmowanie się nim utrudnia zajmowanie się pozostałymi dziećmi.
6.
Na czas zajęć w diakonii wychowawczej, dzieci nie mogą zabierać i używać urządzeń
elektronicznych.
7.
Uczestnik po wypełnieniu zgłoszenia i przeczytaniu oraz zaakceptowaniu regulaminu otrzyma
automatyczne potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przesłane organizatorom. Następnie, po
weryfikacji zgłoszeń i liczby dostępnych w ośrodku miejsc, uczestnik otrzyma od koordynatorów
wyjazdu (Fundacji dla Rodziny) e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia ze wskazaniem kwoty
zadatku wraz z numerem konta, na jaki powinna zostać wpłacona. Zawarcie umowy z organizatorami
Dni dla Rodziny – Dialogów Małżonków następuje z chwilą zapłaty kwoty zadatku, co skutkuje
umieszczeniem uczestników na liście uczestników oraz rezerwacją miejsca w ośrodku. Zadatek nie
podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w rekolekcjach, za wyjątkiem
sytuacji, gdy uczestnik znajdzie na swoje miejsce inną rodzinę, która biorąc pod uwagę liczbę miejsc
w ośrodku, będzie mogła zapełnić zwalniane przez uczestnika i jego rodzinę miejsca. W razie
odwołania wyjazdu z przyczyn leżących po stronie odpowiedzialnych lub ośrodka, zadatek będzie
podlegał zwrotowi w wysokości wpłaconej kwoty.
8.
Osoby zgłaszające się, które w terminie wyznaczonym w mailu potwierdzającym przyjęcie
zgłoszenia przez odpowiedzialnych, nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników
i przeniesione na listę rezerwową.
8.

Pozostałą część opłaty za rekolekcje uczestnik zobowiązany jest uiścić do 1 czerwca 2022 r.

9.
Za szkody wynikające z działania lub zaniechania uczestników rekolekcji lub ich dzieci,
odpowiedzialność ponoszą uczestnicy na zasadach ogólnych wnikających z kodeksu cywilnego.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu
sklepu internetowego Fundacji dla Rodziny, który dostępny jest tutaj .
OŚWIADCZENIE RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych członków rodziny, udostępnionych
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez:
- Fundację dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Krzemowej 6, nr KRS: 0000703941,
z którą kontakt jest możliwy za pośrednictwem e-mail: fundacja@dlarodziny.eu lub pod numerem
telefonu: +48 531 171 500, oraz
- Fundację Jestem z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Krzemowej 6, nr KRS: 0000900970, z którą
kontakt jest możliwy za pośrednictwem e-mail: fundacja@dlarodziny.eu. lub pod numerem telefonu:
+48 531 171 500
(współadministratorzy danych osobowych, dalej razem: ADO). Niniejsza zgoda obejmuje
gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub
b RODO wyłącznie w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Dniach dla Rodziny - Dialogach
Małżonków w dniach 14-22 lipca 2022 roku.
Niniejszym oświadczam, że podając dane członków rodziny w formularzu, jestem uprawniony do ich
podania.
ADO informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji
i uczestnictwa na wydarzenie – Dialogi Małżonków. Dzięki tym danym Organizator będzie mógł lepiej
zorganizować Pana/Pani wyjazd, m.in. poprzez dopasowanie do odpowiedniej grupy. W dowolnym
momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do treści udostępnionych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Fundacji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia, w szczególności: współorganizatorowi Dialogów Małżeńskich Fundacji
JESTEM z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Krzemowej 6, zespołowi organizującemu rekolekcje oraz
zarządcy ośrodka, w którym rekolekcje się odbędą.
ADO informuje ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

