
Regulamin Ogólnopolski Dzień Skupienia  
Czcicieli Świętego Szarbela 

 
1. Organizatorem jednodniowych rekolekcji Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela 

jest Maronicka Fundacja Misyjna. Rekolekcje odbędą się 25 września 2021r. w Sanktuarium Maryjne w 

Licheniu, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary 

2. Uczestnikiem rekolekcji jest osoba, która:  

a. w sposób właściwy dokonała zapisu,  

b. uregulowała płatność za udział w rekolekcjach (pkt. 3),  

c. zaakceptowała poniższy Regulamin. 

3. Zapisu na rekolekcje można dokonać jedynie przez formularz wskazany przez organizatora na stronie 

www.maronici.pl, a potwierdzeniem tego zapisu jest wpłata całej kwoty brutto za rekolekcje w ciągu 

3 dni od przesłania zgłoszenia i otrzymania maila z potwierdzeniem zapisu. Wpłaty należy dokonać 

na numer konta: PL 16 1090 1346 0000 0001 4695 9475 - Maronicka Fundacja Misyjna, ul. św. Józefa 1/3, 

Furta klasztoru, 50-329 Wrocław. 

4. W tytule przelewu należy wpisać „Licheń 2021 – Imię i nazwisko uczestnika”. 

5. Cena rekolekcji obejmuje koszty operacyjne, specjalne materiały przygotowane dla uczestników, jeden 

zestaw obiadowe oraz opłatę rekolekcyjną. Koszt pojedynczego miejsca wynosi: 85 zł. brutto (Nie jest 

wymagane przesyłanie nam potwierdzenie PDF) 

6. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:  

a. nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce.  

b. zwrot kosztów obowiązuje:  

• do 01 września 2021 roku – zwrot całej wpłaconej kwoty,  

• od 06 września do 25 września 2021 roku – brak zwrotu wpłaconej kwoty.  

c. W przypadku rezygnacji z powodów zdrowotnych, kwota może zostać zwrócona w całości. 

W tym przypadku potwierdzenie lekarskie musi być złożone i wysłane pocztą elektroniczną 

do Maronickiej Fundacji Misyjnej na biuro@maronici.pl. 

7. W trakcie trwania rekolekcji uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń 

organizatora. 

8. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie rekolekcji, w szczególności: nadużywanie alkoholu, 

stosowanie środków odurzających, zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa 

uczestnika, bądź innych uczestników, stanowią podstawę do usunięcia z rekolekcji.  

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania 

rekolekcji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania 

uczestnika. 

10. Organizator rekolekcji nie pokrywa transportu. 

11. Organizator rekolekcji pokrywa kosztów wyżywienia ujęty w cenie zapisu. 

12. Podczas rekolekcji uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości. 

13. Osoba niepełnoletnia uczestnicząca w rekolekcjach bez rodzica/opiekuna prawnego zobowiązania jest 

przy rejestracji przed rozpoczęciem spotkania dostarczyć organizatorowi wypełnioną zgodę na udział 

w rekolekcjach.  

14. Wzór do ściągnięcia i wypełniania dostępny jest na stronie się na ostatniej stronie Regulaminu. Pismo 

z zgodą należy również przesłać jako skan na adres: biuro@maronici.pl w ciągu 3 dni od zapisu.  

15. Organizator rekolekcji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren poza Sanktuarium 

(nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników na czas trwania rekolekcji 

(nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika).  

16. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobie bądź mieniu uczestnika 

rekolekcji, jeśli wynikają one z zaniechania lub zaniedbania po stronie organizatora.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Akceptując Regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Maronicką Fundację Misyjną dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji rekolekcji „Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela” zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Informujemy, że jesteś uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także że podanie przez Ciebie 

http://www.maronici.pl/
mailto:biuro@maronici.pl
mailto:biuro@maronici.pl


danych osobowych jest dobrowolne (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) 

 


