
Regulamin 
Saletyńskiego Spotkania Młodych 

w Dębowcu (SSM) 
 

 

Saletyńskie Spotkanie Młodych (SSM) jest inicjatywą o charakterze religijnym, która obywa się 

na terenie bazyliki Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła. Do udziału w SSM zaproszona 

jest młodzież, która ukończyła 14 lat. Celem Saletyńskich Spotkań Młodych jest 

zaproponowanie młodzieży dobrego i głębokiego przeżycia czasu wakacji.  

Organizatorem SSM jest Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.  

1.  Po przyjeździe każdy zobowiązany jest zgłosić się do „Biura SSM – punkt informacyjny” – 

w celu dokonania wpisu, opłaty organizacyjnej, przydzielenia noclegu i grupy dyskusyjnej oraz 

wydania gadżetów (identyfikatora, śpiewnika, bloczków obiadowych, itp.)  

2. Decydując się na uczestnictwo w spotkaniu zobowiązujesz się brać udział we wszystkich 

punktach programu i przestrzegać Regulaminu SSM.  

3. Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić 

w widocznym miejscu przez cały czas trwania SSM.  

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatorów SSM.  

5. Uczestnicy są noclegowani w szkołach, bursach, internatach i domach ludowych. Wszystkie 

noclegi nie są koedukacyjne. Nie ma możliwości noclegów pod namiotami.  

6. Podczas całego SSM obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania oraz używania: napojów 

alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. W czasie trwania SSM 

uczestników obowiązuje zakaz palenia papierosów. 

 7. Nieprzestrzeganie w/w punktów Regulaminu SSM wiąże się z automatycznym 

wykluczeniem z Saletyńskiego Spotkania Młodych (na koszt uczestnika).  

8. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości – uczestnik powinien zgłosić jak 

najszybciej się do punktu medycznego.  

9. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o czystość urządzeń sanitarnych przy Sanktuarium, 

a także w miejscach noclegowych. Śmieci wrzuca się tylko do worków i kubłów. Chleb, który 

nie został spożyty należy włożyć do odpowiednich koszów znajdujących się na terenie SSM. 

10. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową 

ponoszą sami Uczestnicy SSM (bądź ich opiekunowie).  

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników poza terenem SSM. Pod 

pojęciem „teren SSM” rozumie się otoczony ogrodzeniem teren całej Bazyliki Matki Bożej 

Saletyńskiej.  



12. Przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków uczestnicy SSM są zobowiązani zachować 

zasady higieny. 

13. Pieniądze, dokumenty i cenne przedmioty – należy nosić przy sobie (nie zostawiać na 

noclegach).  

14. Organizator SSM nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.  

15. Znalezione przedmioty należy dostarczyć do „Biura SSM – punkt informacyjny” – tam też 

należy poszukiwać „zguby”.  

16. Uczestnik SSM oraz Grupa Organizacyjna i posługujący w ramach SSM, wyrażają zgodę na 

utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych SSM, witrynach 

internetowych, mediach, prasie, etc. nieodpłatnie. Organizator prawnie dba o pozytywne 

wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z SSM w ramach jego 

działalności.  

17.  Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy a zlecone do wykonania przez 

Organizatora w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością 

Organizatora SSM, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła nowej 

ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.  

18.  Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz 

SSM na podstawie zawartych umów.  

19.  Każdy z uczestników SSM, jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na 

podstawie stosownych umów z Organizatorem SSM, podlega ubezpieczeniu od 

odpowiedzialności cywilnej zawartej przez Organizatora z Ubezpieczycielem. 

20. Warunkiem uczestnictwa w SSM jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach zapewnienia uczestnikowi bezpieczeństwa oraz opieki medycznej 

podczas wydarzenia. 


