
Regulamin                        

II Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej  

 

 
 

I. ORGANIZACJA 
1. Organizatorem II Andrzejkowego Balu Wolontariusza jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej                    

z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Korczaka 5. 
2. Bal odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej DorJan przy ul. Braci 

Mieroszewskich 91 w Sosnowcu, w godzinach 17:00-23:00. 
3. Nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem wydarzenia czuwać będą pracownicy 

Agencji Ochrony Osób i Mienia Renoma Sp. z o.o. 
4. Osoba przebywająca na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej podczas Balu, z wyjątkiem 

pracowników Ochrony (zwanych dalej „Ochroną”) oraz członków Organizatora, określana jest 
dalej mianem „Uczestnika”. 

 
II. UCZESTNICTWO  

1. Uczestnikiem Balu może być młodzież z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca 
nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież której bliska jest idea wolontariatu. 
Minimalny wiek uczestnika balu to 13 lat. 

2. Bal jest imprezą zamkniętą. Wejście na wydarzenie możliwe jest po okazaniu Cegiełki, której 
koszt wynosi 10 zł. 

3. Cegiełki można nabyć w siedzibie Caritas przy ulicy Korczaka 5 w Sosnowcu do dnia               
20  listopada 2017 r. włącznie (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność 
zgłoszeń).  Zakupione Cegiełki nie podlegają zwrotowi. 

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Balu można dokonać wyłącznie za pomocą formularza na stronie 
www.sosnowiec.caritas.pl w zakładce TY & Caritas. 

5. Uczestnicy Balu w dniu wydarzenia zobowiązani są posiadać zakupione Cegiełki oraz 
dokument tożsamości ze zdjęciem. 

6. Całość opłat za uczestnictwo w Balu przeznaczona będzie na wsparcie corocznie 
organizowanej przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej Wigilii dla ubogich, samotnych                             
i bezdomnych. 

7. Małoletni uczestnicy Balu zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody/oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych dotyczącej udziału w Balu Organizatorowi w terminie                    
do 20 listopada 2017 r.(załącznik nr 1) 

 
III. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator oraz pracownicy Ochrony mogą odmówić wstępu na Bal i/lub przebywania na 
nim osobom:  
· znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.; 
· zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa Uczestników i/lub pracowników Ochrony; 

2. Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, materiałów niebezpiecznych i pirotechnicznych, 
alkoholu oraz środków odurzających oraz przedmiotów o dużej wartości materialnej. 

3. W przypadku niewłaściwego zachowania Uczestnika Balu lub innej sytuacji nadzwyczajnej, 
która wynikłaby podczas jego trwania, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 
niezwłocznego odebrania małoletniego Uczestnika Balu. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich Uczestników zobowiązani są do pokrycia kosztów 
wszelkich szkód wyrządzonych podczas Balu przez swojego syna/córkę. 

5. Pełnoletni Uczestnicy Balu zobowiązani są do pokrycia kosztów wszelkich szkód 
wyrządzonych przez siebie podczas Balu. 

http://www.sosnowiec.caritas.pl/


6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia Uczestników Balu przez 
innych Uczestników Balu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Balu, zmiany jego programu z 
przyczyn od niego niezależnych. 

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wprowadzanych ad hoc 
przez Organizatora w trakcie Balu w razie zaistnienia takiej potrzeby, oraz zobowiązują się do 
stosowania się do poleceń w zakresie bezpieczeństwa wydawanych przez pracowników 
Ochrony. 

 
IV. WARUNKI KOŃCOWE 

1. Udział w Balu oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestników przez 
Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty wniesione na Bal. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wraz z załącznikami. 
4. Kontakt z koordynatorami: 

- Sylwia Bogusz, tel. 795 444 036,email: sbogusz@caritas.pl 
- Agnieszka Dynowska, tel. 515 357 768 ,email: adynowska@caritas.pl 

5. Poprzez zakupienie Cegiełki Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu. 
 
 

Sosnowiec, wrzesień 2017 r. 
 
 


