
REGULAMIN		
	

1. Misericordia Fest to uroczystość wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, która jednoczy na 
wspólnej modlitwie grupy wspólnoty z całego kraju oraz przyjaciół wspólnoty.  

2. Organizatorem Misericordia Fest jest Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Przymierze 
Miłosierdzia  

3. Misericordia Fest odbędzie się w dniach 18 - 19.09.2021r.  w kościele  p.w. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny na os. Bohaterów II Wojny Światowej 88 w Poznaniu.  

4. Uczestnictwo w Misericordia Fest jest dedykowane osobom należącym do wspólnot 
Przymierza Miłosierdzia w Polsce oraz misjonarzom Przymierza. 

5. W uroczystości mogą wziąć udział osoby spoza wspólnoty. Organizator zastrzega, iż ze 
względu na możliwości techniczne może odmówić udziału w uroczystości.  

6. Wydarzenie ma charakter zamknięty -  uczestnikiem jest osoba, która zarejestrowała się 
poprzez formularz internetowy oraz uiściła opłatę na pokrycie kosztów uczestnictwa. 

7. Formularz i informacje do zapisów są dostępne na stronie przymierzemilosierdzia.pl 

8. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Gromadzone dane będą użyte 
wyłącznie do celów organizacji wydarzenia. Na podany podczas rejestracji adres e-mail 
Organizator może wysyłać wiadomości z informacjami dotyczącymi wydarzenia. 

9. „Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji 
oraz otrzymywania drogą mailową informacji od organizatora zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych w tym zgodnie z Ogólnym 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony danych osobowych (RODO). 

10. Uczestnik zgadza się na filmowanie i fotorejestrację podczas Misericordia Fest oraz 
publikację swojego wizerunku w mediach społecznościach oraz na stronach Fundacji 
Przymierze Miłosierdzia. 

11. Uczestnicy pokrywają koszty organizacji uroczystości w formie opłaty przelanej na 
konto:  

Fundacja Przymierze Miłosierdzia 

ul. Klin 7, 60-602 Poznań 

Bank ING Śląski 

Nr konta: PL 69 1050 1559 1000 0090 3108 1772 

w tytule wpisując:   

Imię i nazwisko, MF2021 



 
12. Opłata pokrywa koszty wyżywienia, wypożyczenia sprzętu technicznego oraz wszelkich 
kosztów poniesionych przez organizatora.  

13. Wyżywienie składać się będzie z obiadu każdego dnia, kolacji w pierwszym dniu.  Do 
dyspozycji uczestników będzie bufet z kawą i herbatą. 

14. Każdy z uczestników samodzielnie zobowiązuje się do organizacji noclegu,  jeśli 
takiego potrzebuje. 

15. Ubezpieczenie uczestników leży w ich własnym zakresie.  

16. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów tytułem wyrządzonych przez niego 
strat materialnych.  

17. Na miejscu uroczystości obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, substancji 
psychoaktywnych itp.  

18. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.  

19. Wszelkie informacje organizacyjne będą umieszczone na stronie 
www.przymierzemilosierdzia.pl 


