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I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został opracowany na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.491 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r, poz. 861). 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników obchodów Beatyfikacji kard. 

Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, dalej 

„Obchody”, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Obchodach i 

korzystania przez nie z obiektu, na którym organizowane są Obchody, a ponadto uregulowanie 

praw i obowiązków uczestników Obchodów. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Obchodów będą przebywać 

na terenie c, na którym organizowane są Obchody. Każda osoba przebywająca na tym 

terenie w czasie trwania Obchodów obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Obchodach jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne 

utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z 

udziałem w Obchodach. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach oraz 

social mediach Biura Programu „Niepodległa” oraz Archidiecezji Warszawskiej dla celów 

promocyjnych, archiwalnych oraz informacyjnych związanych z Obchodami. 

5. Uczestnik Obchodów przyjmuje do wiadomości, że będzie przebywać w strefie głośnych 

dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.  

6. Zaproszenia/wejściówki obowiązujące na Obchody uprawniają do jednorazowego wstępu. 

Opuszczenie terenu Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jest jednoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Obchodach. 

7. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat muszą znajdować się pod opieką rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

 

II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I REŻIMU SANITARNEGO W OKRESIE 

EPIDEMII   SARS-COV-2 

1. Prawo wstępu na teren Obchodów mają osoby posiadające wypełnione i podpisane 

oświadczenie o stanie swojego zdrowia ze zgodą na gromadzenie oraz przekazywanie 

danych w nim zawartych.   

2. Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały czas 

przebywania na terenie Obchodów – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane 



przez upoważnionych przedstawicieli Organizatora na etapie wejścia na teren Obchodów 

oraz podczas jej trwania.  

3. Uczestnik biorący udział w Obchodach zobowiązuje się do zdezynfekowania rąk przed 

wejściem na teren Obchodów oraz korzystania z urządzeń do dezynfekcji podczas trwania 

Obchodów. 

4. Uczestnik biorący udział w imprezie zobowiązuje się do utrzymania dystansu od innych 

uczestników Obchodów (nie dotyczy osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie). 

 

III ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 

TERENIE OBCHODÓW  

1. Osoby uczestniczące w Obchodach  są obowiązane zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień 

regulaminu Obchodów. 

2. 2. Zabrania się wnoszenia na teren Obchodów  i posiadania przez osoby w niej 

uczestniczące broni lub innych   niebezpiecznych   przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

napojów alkoholowych, środków, odurzających lub substancji psychotropowych.                          

3. 3.Zabrania się wnoszenia na teren Obchodów i posiadania przez osoby w niej uczestniczące 

profesjonalnych kamer oraz aparatów fotograficznych w celu rejestrowania wydarzeń na 

terenie Obchodów. 

4. W przypadku złamania powyższych zasad Organizator będzie uprawniony do wezwania 

Policji.  

 

                                                                                                                                                                           

 


