
REGULAMIN 

Diecezjalnych Dni Młodych diecezji radomskiej 

 

§1 

1) Organizatorem Diecezjalnych Dni Młodych jest Fundacja Młodzi Radom, Rada Młodzieżowa 

diecezji radomskiej oraz Muzeum Wsi Radomskiej. 

2) Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie i opiekę medyczną dla uczestników przez cały czas 

trwania Diecezjalnych Dni Młodych. 

§2 

1) W Diecezjalnych Dniach Młodych biorą udział osoby z diecezji radomskiej między 14. a 25. 

rokiem życia. Osoby powyżej tej granicy wieku biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych 

tylko na wyraźną prośbę swojego duszpasterza. 

2) Osoby niepełnoletnie biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

3) Każda grupa uczestników (10 osób) posiada swojego pełnoletniego opiekuna. 

4) Uczestnik Diecezjalnych Dni Młodych jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania i zastosowania się do poleceń organizatorów Diecezjalnych Dni Młodych; 

b) znajomości i przestrzegania regulaminu Diecezjalnych Dni Młodych oraz przestrzegania 

miejsc zakwaterowania; 

c) przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania parafii; 

d) bezwzględnego poinformowania opiekuna wyjazdu o ewentualnych chorobach, 

dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniach lekarza oraz zażywanych lekach (przed 

wyjazdem); 

e) uczestnictwa we wszystkich punktach programu Diecezjalnych Dni Młodych, 

przewidzianego przez organizatorów oraz nieoddalania się od grupy i nieopuszczania miejsca 

zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna; 

f) dbałości o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt nie będący własnością uczestnika lub 

stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych 

przez uczestnika ponosi sam uczestnik, bądź jego prawni opiekunowie; 

g) jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią – do dostarczenia opiekunowi grupy we wskazanym 

przez niego terminie zgody ustawowych opiekunów uczestnika na udział w Diecezjalnych 

Dniach Młodych oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej 

w przypadku zaistniałej potrzeby. 



5) Uczestnika Dni Młodych obowiązuje: 

a) całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek 

innych środków odurzających; 

b) przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania; 

c) utrzymywanie czystości w miejscu zakwaterowania i trwania spotkania; 

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny; 

e) dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska 

o środowisko naturalne; 

f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i udzielanie pomocy koleżeńskiej. 

6) Zapisując się na Diecezjalne Dni Młodych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Fundację Młodzi Radom w celach logistyczno-informacyjnych, 

związanych z organizacją Diecezjalnych Dni Młodych. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że 

swoje dane podaje dobrowolnie i ma świadomość możliwości wglądu do swoich danych oraz ich 

edycji, w tym również usunięcia ich. 

 

§3 

1) Cały program  Diecezjalnych Dni Młodych odbywa się w Muzeum Wsi Radomskiej. 

2) Uczestnicy nie opuszczają miejsca wydarzenia przez cały czas jego trwania. 

3) Noclegi uczestników Diecezjalnych Dni Młodych nie będą̨ koedukacyjne. Nad każdą grupą 

czuwają wyznaczeni opiekunowie, osoby pełnoletnie. 

 

§4 

1) W przypadkach naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika Diecezjalnych 

Dni Młodych zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje zgodnie z prawem, włącznie 

z możliwością powiadomienia odpowiednich osób i służb. 

2) W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin Muzeum Wsi 

Radomskiej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§5 

Regulamin Diecezjalnych Dni Młodych obowiązuje w Radomiu w dniach 14-16 czerwca 2019 r. 


