Regulamin akcji „Ministranci - bądźmy razem!"
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w akcji:
„Ministranci - bądźmy razem!"
Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji jest wspólnota Ministrantów parafii Trójcy Przenajświętszej w
Chełmie Śląskim, dalej zwana Organizatorem.
2. Uczestnik akcji - jest to osoba, która spełnia określone poniżej warunki, a także
aktywnie uczestniczy w zadaniach i zdobywa punkty za ich realizację, zwany w dalszej
części regulaminu Uczestnikiem.
3. W akcji mogą brać osoby, które:
a) należą do wspólnoty Ministrantów parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim
i są tam aktywnymi ministrantami.
b) posiadają w momencie rozpoczęcia akcji maksymalnie 15 lat rocznikowo (8 klasa)
5. Nad prawidłowością przebiegu akcji będzie czuwała komisja animatorska - czyli
zespół osób powołany przez Organizatora, zwana dalej Komisją w składzie:
a) ksiądz Opiekun – ks. Marek Urbanek
b) animatorzy powołani przez księdza Opiekuna
6. W akcji nie mogą uczestniczyć osoby powołane przez organizatora do komisji
animatorskiej.

§2 Zasady akcji
1. Akcja trwa od 2 maja do 27 czerwca 2020 roku (pierwsza edycja).
Okres ten jest zwany dalej czasem trwania akcji.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia akcji na kolejne jej edycje.
2. Uczestnictwo w akcji polega na wykonaniu zadań poprzez różne formy aktywności, o
których uczestnicy są informowani na stronie: https://ministranci-chelmslaski.pl/. Po
każdym zadaniu komisja przydziela punkty, a po czasie zakończenia edycji zostanie
wyłoniona najlepsza trójka uczestników, którzy otrzymają nagrody.
3. Organizator przewiduje także organizację różnych form aktywności, które nie
podlegają punktowaniu, mające na celu: dalszą formację, zapewnienie rozrywki, czy
wspólne spędzenie czasu.
4. Najlepsza trójka otrzyma nagrody w postaci bonów zaraz po zakończeniu edycji drogą
elektroniczną.

§3 Zgoda na uczestnictwo w akcji
1. Uczestnicy biorą udział w akcji na podstawie zgód WIZERUNKOWYCH oraz zgód
RODO dostarczonych do księdza Opiekuna przed epidemią SARS-COV2.
Jeżeli ktoś nie dostarczył ich, zobowiązany jest do wysłania ich skanu z podpisami
opiekunów prawnych drogą mailową na adres: ministrancichelm@gmail.com.
Jest to niezbędne do uczestnictwa w akcji.

§4 Postanowienia końcowe
1. Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. akcji można uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem email: ministrancichelm@gmail.com
2. Przystąpienie przez uczestnika akcji jest dobrowolne, wiąże się ono z dobrowolną
akceptacją regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w akcji.

