Regulamin Dni dla Życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu
14 -15 sierpnia 2019 r.

[organizator]
§1
Organizatorem Dni dla Życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu, zwanych również „Dniami”, są
p. Witold Gadowski oraz Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej.

[definicje]
§2
1. Dni dla Życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu odbywają się od 14 do 15 sierpnia br. i
mają charakter wydarzenia religijnego, zaś miejscem wydarzeń kulturalnych,
społecznych, modlitewnych związanych z osobą św. Maksymiliana Marii Kolbego,
jest Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
2. Marsz dla Życia Polonii i Polaków (dalej także: „Marsz”) - zgromadzenie modlitewne
organizowane w ramach Dni dla Życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu w dniu 15
sierpnia 2019 r. w Oświęcimiu wypełniające cele kultu religijnego – modlitwa
i oddanie czci ofiarom pomordowanych w Auschwitz.
3. Uczestnik - osoba fizyczna, która zarejestrowała się za pośrednictwem formularza
rejestracji w Dniach dla Życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu.
4. Formularz rejestracji - elektroniczny formularz służący do zgłaszania uczestnictwa w
Dniach dla Życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu.
5. Lider Dni - p. Witold Gadowski lub osoba upoważniona.
6. Trasa Marszu - trasa, którą przejdzie Marsz, rozpoczynająca się Mszą Św. w
kościele znajdującym się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu, dalej ul. Jagiełły, Rondo ks. Górnego, ul. Zatorska,
Rondo
Solidarności,
ul.
Legionów,
Brama
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau (ściana straceń).
7. Regulamin Dni - zwany również Regulaminem - niniejszy dokument.
§3
[wymogi uczestnictwa i obowiązki Uczestników Dni dla Życia Polonii i Polaków, a zwłaszcza
Uczestników Marszu dla Życia Polonii i Polaków]
1. Warunkiem uczestnictwa w Dniach dla Życia Polonii i Polaków jest dokonanie
rejestracji przy użyciu formularza rejestracji oraz akceptacja i przestrzeganie
niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik Dni, a zwłaszcza podczas Marszu, ma obowiązek stosować się do
wszystkich zaleceń Lidera Marszu oraz osób przez nich upoważnionych do pełnienia
służby porządkowej.

3. Podczas Dni zakazane jest posiadanie przy sobie broni, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych oraz wszelkich narzędzi niebezpiecznych, a także
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
4. Uczestnik Dni zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania Lidera Dni lub
osób upoważnionych o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, stanowiących
naruszenie dobrych obyczajów, niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa.
5. Uczestnik Dni zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania Lidera Dni lub
osób upoważnionych o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, stanowiących
naruszenie dobrych obyczajów, niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa.
6. Podczas Dni zakazane jest obnoszenie się z symbolami o charakterze
komunistycznym, ksenofobicznym, rasistowskim, nazistowskim.
7. Za przestrzeganie porządku i regulaminu Grupy Uczestników w sposób szczególny
odpowiedzialni są ich liderzy.
8. Podczas Marszu zakazane jest wznoszenie okrzyków, skandowanie haseł i głośne
zachowanie - Marsz ma przebieg modlitewny i zakończy się odśpiewaniem Hymnu
Polski.
9. Uczestnik Marszu ma obowiązek zachowywać się godnie, to znaczy w taki sposób,
by nie narażać na szwank powagi miejsca i nie uchybić idei Marszu, jaką jest
modlitwa, oddanie czci osobie św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz ofiarom
zamordowanym w Auschwitz. Godne zachowanie przejawiać się powinno również w
stosownym ubiorze.
10. Podczas Marszu nie jest dozwolone posiadanie i eksponowanie jakichkolwiek
transparentów, tablic, proporców. Dopuszczalne są wyłącznie wizerunki św.
Maksymiliana Marii Kolbego oraz polskie flag.

§4
Lider Dni lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do wyproszenia Uczestników,
którzy nie stosują się do niniejszego regulaminu i innych przepisów prawa, zachowują w
sposób niebezpieczny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.

1.
2.
3.

4.
5.

[dane osobowe]
§5
Administratorem danych osobowych Uczestników jest p. Witold Gadowski.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji jako
uczestnik Dni.
Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji Dni
i usunięte niezwłocznie po zakończeniu działań organizacyjnych związanych z
Dniami - z wyjątkiem sytuacji, w której ich przetwarzanie będzie konieczne dla
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania poprawienia, zmiany, wglądu, usunięcia
danych osobowych - w przypadku usunięcia danych Administrator może odmówić
prawa wzięcia udziału w Dni.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego
7. Administrator jest obowiązany również udostępnić dane osobowe na żądanie
organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8. Dane nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, ani poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
9. Administrator przetwarza następujące dane:
1) Imię i nazwisko,
2) Adres e-mail,
3) miejscowość
10. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika, dane mogą być
przetwarzane również w oparciu o następujące podstawy:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
2) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.

[postanowienia końcowe]
§6
1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn,
formując o tym Uczestników, którzy mają prawo zrezygnowania z udziału w Dni w
razie braku akceptacji zmian dokonanych w regulaminie.
2. Regulamin w aktualnej formie dostępny jest na stronie internetowej:
www.marszpolonia.pl

