Regulamin
Saletyńskiego Spotkania Dzieci w Kobylance (SSD)
Saletyńskie Spotkanie Dzieci (SSD) jest inicjatywą o charakterze religijnym w
wymiarze krajowym, która obywa się w Sanktuarium Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w Kobylance k. Gorlic. Do udziału w SSD zaproszone są dzieci
ze szkoły podstawowej kl. 1-7.
Celem Saletyńskich Spotkań Dzieci pomoc rodzicom i parafiom w
chrześcijańskiej formacji dzieci w ramach czerwcowego weekendu przed
zakończeniem roku szkolnego. W tym czasie dziecko we wspólnocie z
rówieśnikami z różnych miejsc naszego kraju może umocnić dziecięcą wiarę,
uczyć się miłości, pogłębić chrześcijańską radość i stać się prawdziwym
przyjacielem Jezusa i Maryi. Są to trzy dni słuchania Dobrej Nowiny, modlitwy,
śpiewu, muzyki i tańca.
Organizatorem SSD jest Parafia pw. Jana Chrzciciela w Kobylance prowadzona
przez Księży Misjonarzy Saletynów.
I. Definicje
Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą mają
następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Organizator SSD – Organizator Saletyńskiego Spotkania Dzieci to
zespół osób tworzących spotkanie w Kobylance: Księża Misjonarze
Saletyni oraz grupa organizacyjna.
Grupa organizacyjna – grupa osób współtworząca Saletyńskie
Spotkanie Dzieci w Kobylance, wyróżniająca się strojem w formie
kolorowych koszulek z imieniem z przodu.
Grupa muzyczna - grupa osób współtworząca Saletyńskie Spotkanie
Dzieci w Kobylance, wyróżniająca się strojem w formie kolorowych
koszulek z imieniem z przodu.
Obsługa SSD – osoby współtworzące spotkanie, pełniące funkcję obsługi
technicznej.
Wolontariusze – osoby pomagające w czasie Saletyńskiego Spotkania
Dzieci w Kobylance, ale nie należące do w/w grup.
Organizator grupy – osoba, która kieruje grupą, podejmuje decyzje oraz
może być osobą kontaktową z Organizatorem SSD.
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Opiekun grupy – osoba sprawująca opiekę nad grupą, podlegająca
Organizatorowi grupy, obecna na całym Spotkaniu.
8) Grupa – Uczestnicy przyjeżdżający na Saletyńskie Spotkania Dzieci w
Kobylance w liczbie przekraczającej dwie osoby.
9) Biuro Informacyjne SSD – miejsce dokonywania zapisów grup, które
przyjechały na Saletyńskie Spotkanie Dzieci w Kobylance.
10) Uczestnicy – Organizator grupy, Opiekunowie grup oraz dzieci biorące
udział w Saletyńskim Spotkaniu Dzieci w Kobylance.
11) Grupa Medyczna – grupa sprawująca opiekę medyczną podczas trwania
Saletyńskiego Spotkania Dzieci w Kobylance.
12) Teren SSD – miejsce, w którym przebiega Saletyńskie Spotkanie Dzieci.
Zalicza się do niego: Sanktuarium, plac przy sanktuarium, ołtarz polowy
oraz tereny podlegające pod parafię.
13) Sanktuarium – budynek, kościół znajdujący się na terenie parafii.
14) Biuro rzeczy znalezionych – punkt, w który gromadzone są znalezione
rzeczy na Terenie SSD i oddawane ich właścicielom.
15) Regulamin SSD – niniejszy dokument określający zasady i specyfikę
Saletyńskiego Spotkania Dzieci w Kobylance. Określa on prawa i
obowiązki Organizatora SSD oraz Uczestników.
7)

II. Postanowienia ogólne
1. Po przyjeździe Organizator Grupy zobowiązany jest zgłosić się do Biura
Informacyjnego SSD – w celu dokonania wpisu uczestników swojej grupy,
opłaty organizacyjnej, przydzielenia noclegu oraz wydania gadżetów spotkania
(smycz z identyfikatorem).
2. Wszyscy przyjęci Uczestnicy otrzymują imienny identyfikator, który są
zobowiązani nosić w widocznym miejscu przez cały czas trwania Saletyńskiego
Spotkania Dzieci.
3. Przy zapisie, Grupy zobowiązane są do wyznaczenia jednej osoby
kontaktowej z pośród Opiekunów grupy. Osoba ta uczestniczy we wszystkich
punktach programu oraz spotkaniach wyznaczonych przez Organizatorów SSD.
4. Uczestnicy są noclegowani w szkołach, bursach, internatach i domach
ludowych pod opieką swoich opiekunów.
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5. Koszt uczestnictwa w SSD wynosi 100 zł. Osoby zwolnione z opłaty:
 Organizator Grupy
 1 opiekun na 15 dzieci, 2 opiekunów na 30 dzieci itd.
 Jeżeli grupa jest mniejsza niż 15 osób opiekun jest również zwolniony z
opłaty.
6. Decydując się na uczestnictwo w spotkaniu Uczestnicy zobowiązani są brać
udział we wszystkich punktach programu i przestrzegać Regulaminu SSD.
7. Podczas trwania stałych punktów programu (Eucharystia, konferencja,
spowiedź, animacje, modlitwa) obowiązuje zakaz korzystania z telefonów
komórkowych.
8. Każdy Organizator grupy zobowiązany jest do zapewnienie niepełnoletnim
uczestnikom opieki w postaci co najmniej 1 osoby pełnoletniej (Opiekun
grupy) na 15 dzieci (Uczestników).
9. Opiekę nad uczestnikami pełnią Opiekunowie grup. Organizatorzy SSD oraz
Obsługa SSD nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników.
10. Organizatorzy SDD nie biorą odpowiedzialności za uczestników poza
Terenem SSD.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogłoszeń i poleceń
Organizatorów SSD.
12. Podczas całego Saletyńskiego Spotkania Dzieci obowiązuje zakaz
wnoszenia i posiadania oraz używania: napojów alkoholowych, palenia
papierosów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
13. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o czystość urządzeń sanitarnych przy
Sanktuarium, a także w miejscach noclegowych. Śmieci wrzuca się tylko do
worków i kubłów. Chleb, który nie został spożyty należy włożyć do
odpowiednich koszów znajdujących się na Terenie SSD.
14. Przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków Uczestnicy są zobowiązani
zachować zasady higieny.
Regulamin Saletyńskiego Spotkania Dzieci w Kobylance (SSD)

3

15. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników
odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy bądź ich Opiekunowie
obecni na spotkaniu.
16. Pieniądze, dokumenty i cenne przedmioty – należy nosić przy sobie (nie
zostawiać na noclegach).
17. Znalezione przedmioty należy dostarczyć do „Biura rzeczy znalezionych” –
tam też należy ich poszukiwać.
18. Organizator SSD nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
19. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości – uczestnik wraz z
Opiekunem grupy bądź Organizatorem grupy powinien zgłosić się jak
najszybciej do punktu medycznego.
20. Uczestnicy oraz Grupa Organizacyjna i Grupa Muzyczna posługujący w
ramach Saletyńskiego Spotkania Dzieci, wyrażają zgodę na utrwalanie i
publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Saletyńskiego Spotkania
Dzieci: w witrynach internetowych, mediach, prasie, etc. nieodpłatnie.
Organizator SSD prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie
wizerunku osób związanych ze spotkaniem w ramach jego działalności.
21. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań Wolontariuszy, a zlecone do
wykonania przez Organizatora SSD w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane
utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora SSD, który dba o
używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła nowej ewangelizacji w ramach
działalności statutowej Organizatora SSD.
22. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace
zlecone na rzecz Saletyńskiego Spotkania Dzieci na podstawie zawartych
umów.
23. Każdy z Uczestników, jak i Grupa organizacyjna, Grupa muzyczna,
Wolontariusze oraz osoby wykonujące zlecenia na podstawie stosownych umów
z Organizatorem SSD, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej
zawartej przez Organizatora SSD z Ubezpieczycielem.
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24. Nieprzestrzeganie w/w punktów Regulaminu SSD wiąże się z
automatycznym wykluczeniem z Saletyńskiego Spotkania Dzieci w Kobylance.
III. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2013
2. Organizator SSD zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie: www.dzieci.saletyni.pl
Regulamin został opracowany na podstawie aktów prawnych:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018
r.)
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2198)
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996)
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