
REGULAMIN XXX FESTIWALU SPOTKAŁEM PANA W RACIBORZU

§ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w wydarzeniu
„XXX Festiwal Spotkałem Pana” - zwany dalej: „Festiwalem” - organizowanego na
terenie Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu w dniach 11-12
września 2021 r.
§ 2 Organizatorem wydarzenia jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Raciborzu oraz Raciborskie Wieczory Uwielbienia.
§ 3 Współorganizatorami wydarzenia jest Urząd Miasta Racibórz oraz Starostwo
Powiatowe w Raciborzu.
§ 4 1. Festiwal jest wydarzeniem religijnym, szczególną formą rekolekcji
spełniających cele kultu religijnego i pożytku publicznego. Festiwal nie jest imprezą
masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Festiwal nie jest działaniem komercyjnym, nastawionym na gromadzenie zysku
(działalność gospodarcza).
3. Przez organizację Festiwalu rozumie się: przygotowanie i animację programu
rekolekcyjnego, w szczególności modlitw, Mszy świętych, konferencji religijnych,
animację doświadczeń duchowych i nabożeństw; zapewnienie zaplecza sanitarnego,
w tym środków do dezynfekcji rąk, a także troska o bezpieczeństwo Festiwalu i jego
uczestników.
4. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu jest obowiązana zapoznać się,
zaakceptować i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu obowiązana jest do przestrzegania zasad
reżimu sanitarnego, w tym do zachowania wymaganego dystansu społecznego 1,5 m.,
a w przypadku braku takiej możliwości zasłaniania ust i nosa, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.
7. Celem Festiwalu jest publiczne krzewienie kultu religijnego i działania
wychowawcze zgodne z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
8. Za uczestnictwo w Festiwalu Organizator nie pobiera żadnych opłat.
§ 5 Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Festiwalu w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie
Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
§ 6 Organizator przyjmuje informacje publikowane na oficjalnej stronie internetowej
oraz wysyłane wiadomości e-mail za oficjalną drogę komunikacji z Uczestnikami
przed rozpoczęciem Festiwalu.
§ 7 Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez
e-mail spotkalempana@gmail.com
§ 8 Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest ks. Adam
Rogalski – tel. 602 488 807.
§ 9 Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na
Terenie Festiwalu.
§ 10 Status sponsora, patrona honorowego i patrona medialnego Festiwalu przyznaje
wyłącznie Organizator.
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§ 11 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.nspjraciborz.pl.
§ 12 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 13 Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2021 roku.
Racibórz, dnia 9 września 2021 roku.


