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I.	Postanowienia	ogólne.	

1. Postanowienia	 regulaminu	 dotyczą	 zasady	 zachowania	 się	 wszystkich	 osób	 biorących	
udział	w	Górze	Tabor.	

2. Celem	 regulaminu	 jest	 zapewnienie	 bezpieczeństwa	 w	 czasie	 Góry	 Tabor	 poprzez	
określenie	 zasad	 zachowania	 się	 uczestników	 oraz	 zasad	 zachowania	 się	 w	 miejscu,	
gdzie	odbywa	się	Góra	Tabor.	

3. Organizatorem	 Góry	 Tabor	 jest	 Towarzystwo	 Chrystusowe	 dla	 Polonii	 Zagranicznej	
(Kontakt:	ul.	Panny	Marii	4,	61-108	Poznań,	tel.:	(61)	64	72	100).	

4. Głównym	koordynatorem	Góry	Tabor	 jest	ks.	Mateusz	Socha	SChr	(Kontakt:	Mórkowo	3,	
64-111	 Lipno	 k.	 Leszna,	 tel.:	 +48	 503	 927	 092,	 email:	 goratabor@chrystusowcy.pl).	
Główny	koordynator	podejmuje	wszelkie	decyzje	w	imieniu	organizatora.	

5. Góra	 Tabor	 odbywa	 się	 na	 terenie	 Nowicjatu	 Towarzystwa	 Chrystusowego	 dla	 Polonii	
Zagranicznej	(Kontakt:	Mórkowo	3,	64-111	Lipno	k.	Leszna).	

6. Za	 miejsce	 Góry	 Tabor	 uznaje	 się	 obszar	 wyznaczony	 przez	 organizatora.	 Obejmuje	 on	
teren	 Nowicjatu	 oraz	 miejsca,	 w	 których	 odbywają	 się	 poszczególne	 wydarzenia	
uwzględnione	w	programie	Góry	Tabor.	

7. Góra	Tabor	ma	charakter	prywatny	-	uczestnictwo	wymaga	wcześniejszego	zgłoszenia	się	
i	zaakceptowania	regulaminu	oraz	złożenia	odiary.		

8. Niektóre	 wydarzenia,	 uwzględnione	 w	 programie	 Góry	 Tabor,	 określone	 przez	
organizatora,	mają	charakter	otwarty.	

9. Wszelkie	informacje	o	Górze	Tabor	dostępne	w	materiałach	reklamowych	mają	charakter	
informacyjny	i	mogą	ulec	zmianie.	

10. W	kwestiach	nieuregulowanych	niniejszym	regulaminem	decyzję	podejmuje	organizator.	

II.	Warunki	przystąpienia	do	Wydarzenia.	

1. Każdy	uczestnik	Góry	Tabor	zobowiązany	jest	do	zapoznania	się	z	regulaminem.	

2. Podpisanie	 regulaminu	 bez	 zapoznania	 się	 z	 jego	 treścią	 nie	 zwalnia	 uczestnika	 z	 jego	
przestrzegania.	

3. Uczestnikami	Góry	Tabor	mogą	być	osoby	pełnoletnie	oraz	osoby	niepełnoletnie,	powyżej	
14	 roku	 życia	 pod	 warunkiem	 dostarczenia	 pisemnej	 zgody	 rodzica	 lub	 opiekuna	
prawnego.	

4. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 decydowania	 o	 uczestnictwie	 lub	 wykluczeniu	
z	Góry	Tabor	poszczególnych	osób.	

5. Grupy	 przebywają	 pod	 opieką	 pełnoletniego	 opiekuna,	 zaakceptowanego	 przez	
organizatora.	

6. Liczba	 uczestników	 pozostających	 pod	 opieką	 jednego	 opiekuna	 nie	 może	 przekraczać	
20	osób.	

7. Warunkiem	uczestnictwa	w	Górze	Tabor	jest	wypełnienie	karty	zgłoszeniowej	uczestnika.	
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8. Każdy	 uczestnik	 obowiązany	 jest	 do	 posiadania	 ważnego	 dokumentu	 tożsamości	
oraz	okazywania	go	na	prośbę	organizatora.	

III.	Uczestnictwo	w	Wydarzeniu	

1. Wejście	na	teren,	na	którym	organizowana	jest	Góra	Tabor	oraz	udział	w	poszczególnych	
punktach	programu,	oznacza	akceptację	wszystkich	postanowień	regulaminu.	

2. Wszyscy	uczestnicy	Góry	Tabor	zobowiązani	są	zachowywać	się	w	sposób	nie	zagrażający	
bezpieczeństwu	innych	uczestników.	

3. Każdy	 uczestnik	 ma	 obowiązek	 stosować	 się	 do	 zarządzeń	 i	 poleceń	 organizatora	
oraz	wolontariuszy.	

4. Niestosowanie	 się	 do	 regulaminu	 lub	 poleceń	 organizatora	 może	 skutkować	
wykluczeniem	 z	 udziału	 w	 Górze	 Tabor,	 bez	 możliwości	 zwrotu	 złożonej	 odiary.	
Organizator	 przewiduje	 również	 możliwość	 zakazu	 udziału	 konkretnej	 osoby	 w	 innych	
wydarzeniach,	za	które	jest	Organizator	jest	odpowiedzialny.	

5. Uczestnik	 Góry	 Tabor	 zobowiązany	 jest	 do	 poinformowania	 organizatora	
lub	 wolontariuszy	 o	 wszelkich	 zagrożeniach,	 usterkach	 technicznych	 oraz	 o	 własnych	
problemach	zdrowotnych	lub	innych	osób.	

6. W	czasie	Góry	Tabor	uczestnikom	zabrania	 się	wnoszenia	 i	 posiadania	broni	 lub	 innych	
niebezpiecznych	 przedmiotów	 oraz	 materiałów	 wybuchowych	 lub	 materiałów	
łatwopalnych.	

7. W	 czasie	 Góry	 Tabor	 uczestnikom	 zabrania	 się	 posiadania	 i	 spożywania	 napojów	
alkoholowych,	 środków	odurzających	 lub	substancji	psychotropowych,	a	 także	wyrobów	
tytoniowych.	

8. Przypadki	 przemocy,	 naruszenia	 nietykalności	 cielesnej,	 kradzieży	 oraz	 posiadanie	
zabronionych	 przedmiotów	 lub	 substancji	 podlega	 zgłoszeniu	 organizatorowi	
oraz	wezwaniu	odpowiednich	służb.	

9. Obowiązuje	 zakaz	 zachowania	 agresywnego,	 a	 nawet	 prowokacyjnego,	 sprzecznego	
z	 zasadami	 współżycia	 społecznego,	 stwarzającego	 zagrożenie	 dla	 bezpieczeństwa	 lub	
porządku	publicznego.	

10. Uczestnik	 odpowie	 za	 szkody	 spowodowane	 uszkodzeniem	mienia	 zarówno	 należącego	
do	Towarzystwa	Chrystusowego	dla	Polonii	Zagranicznej	jak	i	do	innych	uczestników.	

11. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 dochodzenia	 roszczeń	 za	 wyrządzone	 przez	
Uczestnika	szkody,	w	tym	za	naruszenie	jego	dobrego	wizerunku.	

12. Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	osobiste	przedmioty	wartościowe	na	terenie	
Góry	Tabor.	

13. Uczestnicy	 korzystający	 z	 pola	 namiotowego	 zobowiązani	 są	 do	 posiadania	 namiotu	
oraz	własnego	śpiwora.	

14. Na	polu	namiotowym	przewidziano	oddzielne	części	dla	mężczyzn	i	kobiet.	

15. Uczestnicy	 korzystający	 z	 wyżywienia	 zobowiązani	 są	 do	 okazania	 identydikatora	
uczestnika	oraz	do	stawiania	się	w	punkcie	wydawania	posiłków	w	godzinach	określonych	
przez	organizatora.	

16. Uczestnicy	zobowiązani	są	do	przestrzegania	harmonogramu	Góry	Tabor	oraz	do	udziału	
w	poszczególnych	punktach	programu.	
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17. Organizator	ponosi	odpowiedzialność	za	uczestników	w	czasie	trwania	Góry	Tabor	jedynie	
wtedy,	gdy	uczestnik	przebywa	w	miejscu	Góry	Tabor	(zob.	I.	6.).	

18. Udział	 w	 Górze	 Tabor	 oznacza	 zgodę	 na	 utrwalanie	 oraz	 rozpowszechnianie	 przez	
organizatora	wizerunku	uczestnika	poprzez	zamieszczanie	zdjęć	 i	materiałów	dilmowych	
w	 internecie,	 jak	 również	 na	 promowanie	 Góry	 Tabor	 w	 materiałach	 telewizyjnych	
i	radiowych.	

19. Za	wyjątkiem	innych	postanowień	organizatora,	podczas	trwania	Góry	Tabor	obowiązuje	
cisza	nocna	w	godzinach	od	23.00	-	07.00.	

IV.	Odwołanie	Góry	Tabor,	rezygnacja	z	udziału	w	Górze	Tabor.	

1. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 odwołania	 Góry	 Tabor,	 niektórych	 punktów	
programu	lub	przerwania	Góry	Tabor	o	czym	poinformuje	uczestników.	

2. W	 przypadku	 odwołania	 lub	 przerwania	 Góry	 Tabor	 z	 przyczyn	 niezależnych	
od	organizatora,	nie	przewidujemy	zwrotu	złożonych	odiar.	

3. Uczestnikowi	 przysługuje	 zwrot	 złożonej	 odiary,	 gdy	 Góra	 Tabor	 zostanie	 odwołana	
lub	przerwana	z	przyczyn,	na	które	organizatora	ma	bezpośredni	wpływ.		

4. W	 przypadku	 dobrowolnej	 rezygnacji	 z	 Góry	 Tabor,	 organizator	 nie	 przewiduje	 zwrotu	
złożonej	odiary.
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