REGULAMIN DNI MŁODYCH W LAXTON HALL 2019
1. Osoby przyjeżdżające na Dni Młodych w Laxton Hall (DMLH), zgłaszają swoją obecność
wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Dni Młodych w Laxton Hall 2019, który można
uzyskać na witrynie www.dnimlodych.co.uk/dokumenty lub w lokalnych parafiach w strukturach
Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Anglii i Walii.
2. Dni Młodych w Laxton Hall jest wydarzeniem prowadzonym w duchu wiary rzymskokatolickiej i
każdy uczestnik/uczestniczka biorący w nim udział automatycznie wyraża na nie zgodę.
3. Formularz Zgłoszeniowy należy złożyć u Księdza Proboszcza, w parafii PMK, do której należy
uczestnik/uczestniczka Dni Młodych w Laxton Hall.
4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych zawartą
w Formularzu Zgłoszeniowym - uczestnik, którzy biorą prawną odpowiedzialność za osobę
niepełnoletnią.
5. Rejestracja oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w programie Dni Młodych w Laxton Hall i
tylko osoby zgłoszone i zarejestrowane będą mogły uczestniczyć w poszczególnych punktach
programu oraz poruszać się po terenie spotkania.
6. Opłata za uczestnictwo w Dniach Młodych w Laxton Hall wynosi 30 funtów i należy ją uiścić przy
składaniu formularza w parafii PMK do której należy uczestnik/uczestniczka DMLH. Opłata ta jest
bezzwrotna.
7. Każdy uczestnik/uczestniczka DMLH otrzymuje imienny identyfikator, który jest zobowiązany/na
nosić w widocznym miejscu podczas trwania Dni Młodych w Laxton Hall.
8. Uczestnicy mają zapewnione: wyżywienie (dwa śniadania, dwa obiady i dwie kolacje), opiekę
pierwszej pomocy podczas trwania DMLH; udział w nabożeństwach, warsztatach, spotkaniach i
koncertach. Osoby posiadające alergie pokarmowe zobowiązane są do zapewnienia własnego
wyżywienia.
9. Każdy uczestnik/uczestniczka, nocuje na polu namiotowym w odpowiedniej sekcji żeńskiej lub
męskiej albo w przewidzianych przez organizatora miejscach. Uczestnicy są zobowiązani do
przestrzegania tej zasady jak również poleceń opiekunów i wolontariuszy w kwestii lokalizacji
podczas noclegu. Nieprzestrzeganie poleceń organizatorów będzie oznaczało odesłanie

uczesnika/uczestniczki do domu kosztem rodziców/opiekunów wraz z natychmiastowym
powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.

10. Każdy uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/na do posiadania własnego namiotu, bądź
dzielenia namiotu z innym uczestnikiem/uczestniczką DMLH tej samej płci; oraz posiadania
śpiworu, karimaty lub materaca oraz ubrania na każdą pogodę.

11. Zalecane jest zabrać ze sobą, Pismo Święte; w przypadku szczególnych dolegliwości – osobiste
leki. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat poważnych dolegliwości zdrowotnych
uczesnika/uczestniczki oraz zażywanych leków w Formularzu Zgłoszeniowym – uczesnik.
12. Cisza nocna na terenie bazy i miejsc noclegowych, obowiązuje w godzinach od 22.00 wieczorem
do 6.00 rano.
13. Na terenie obiektów sakralnych (kaplice, cmentarz) obowiązuje odpowiedni strój.
14. Uczestnicy DMLH zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu i wszelkich środków
odurzających. W trakcie trwania spotkania obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych oraz zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Znalezione
artykuły tego typu zostaną odebrane. Nieprzestrzeganie zakazu będzie oznaczało odesłanie
uczesnika/uczestniczki do domu kosztem rodziców/opiekunów wraz z natychmiastowym
powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.

15. Palenie wyrobów tytoniowych będzie mogło odbywać się tylko i wyłącznie w wyznaczonych
miejscach na terenie obozu.

16. Uczestnicy DMLH są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, o których
zostaną poinformowani przez organizatorów.

17. Podczas trwania DMLH nie dopuszcza się jakichkolwiek aktów przemocy i agresji. Uczestnicy
DMLH są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania organizatorów i wolontariuszy o
wszelkich niepokojących incydentach zagrażających zdrowiu, nieporządanych zachowaniach itp.

18. W razie odniesienia jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości – należy natychmiast zgłosić się do
punktu pierszej pomocy bądź do opiekuna grupy. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do

natychmiastowego poinformowania organizatora/ przydzielonych wolontariuszy o problemach
zdrowotnych, zażywanych lekach, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie
trwania DMLH.
19. Uczestnicy DMLH są zobowiązani do dbania o czystość na ternie spotkania Dni Młodych w Laxton
Hall w tym przestrzegania zasad dotyczących wyrzucania śmieci.

20. Na terenie spotkania Dni Młodych w Laxton Hall nie ma dostępu do internetu (WiFi) oraz
bankomatu. Płatności będzie można dokonywać wyłącznie gotówką.
21. Wszelkie materiały audiowizualne nagrane przez uczestników podczas DMLH mogą być używane
jedynie w celach prywatnych.
22. Organizatorzy DMLH nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania
DMLH.
23. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez uczestników, odpowiedzialność finansową ponoszą
sami uczestnicy bądź ich opiekunowie prawni.
24. Każdy uczestnik/uczestniczka zobowiązany/na jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń
organizatorów DMLH.

25. Przestrzeganie powyższego Regulaminu Dni Młodych w Laxton Hall 2019 jest obowiązkowe.
Poważne wykroczenie poza regulamin może rezultowac decyzją odesłania uczestnika/uczesniczki
do domu kosztem rodziców/opiekunów prawnych.
26. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa w Anglii i Walii.
27. Ostatecznym interpretatorem niniejszego Regulaminu Dni Młodych w Laxton Hall 2019 jest
organizator Dni Młodych w Laxton Hall – Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii.
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