CSIT szabályzat
1.

Rendezvényünkre a 14–30 év közötti fiatalok jelentkezését tudjuk elfogadni. A
rendezvény területére csak regisztrált személyek léphetnek be a regisztrációs
kapun keresztül. A találkozó időtartama alatt a rendezvény területe a FIF
magánterületének számít, ennek értelmében a helyszínre érkezőknek be kell
tartaniuk a tábori szabályzatot.

2. Minden résztvevő felelőssége elmondani a szervezőknek még a találkozó
előtt, ha van valamilyen egészségügyi problémája, vagy ha gyógyszeres
kezelés alatt áll.
3. A regisztrált személyeknek kötelező minden, az ők korosztályuknak előírt
előadáson, tanításon részt venni, ellenkező esetben kizárják magukat a
kiscsoportból.
4. A kiscsoportban meghozott szabályokat be kell tartani és aszerint kell eljárni,
ezt a kiscsoportvezető koordinálja.
5.

A találkozón mindenki tisztelettel viszonyul a többi emberhez. A résztvevők
közötti nézeteltéréseket szükség esetén a csoportvezetők és a szervezők
oldják meg.

6. A programokon való aktív részvételhez elengedhetetlen az éjszakai pihenés.
Ennek érdekében a lefekvési idő betartása kötelező.
7. A találkozó programjának pontos betartása kötelező mindenki számára.
8. A helyszín elhagyása csak a szervezők, csoportvezetők engedélyével
lehetséges.
9. Kiskorúaknak szigorúan tilos a dohányzás. Ellenkező esetben kizárjuk a
találkozóról. Dohányozni a felnőtteknek is csak az erre kijelölt helyen
megengedett. Az alkoholfogyasztás, akár a tábor területén, akár azon kívül, a
CSIT-ről való azonnali kizárást vonja maga után. Kiskorúak esetében értesítjük
a szülőket. A tudatmódosító szerek használatát a rendőrségen jelentjük és a
használóknak vállalniuk kell a teljes felelősséget.
10. Az öltözetnek a jóérzés határain belül kell lennie. Ha valakire rászólnak a
1/2

szervezők az öltözködésével kapcsolatban, kötelessége változtatni öltözetén.
11. A fiúk és a lányok külön lesznek elszállásolva. Fontos: ha más nemű
testvéreddel vagy pároddal érkezel, csomagold külön személyes holmidat.
Fiúk nem mehetnek a lányok szálláshelyére vagy illemhelyére, a lányok sem a
fiúkéba.
12. Vigyázni kell a találkozói berendezések épségére. Ha valami megrongálódik,
az árát meg kell fizetni.
13. Minden résztvevő feladata a tiszta környezet megőrzése, a hálók rendszeres
takarítása, szellőztetése, a szemeteskukák használata, a mellékhelyiségek
tisztán tartása.
14. Mindenkinek saját felelőssége vigyázni a tulajdonában levő tárgyakra. A
találkozó vezetői nem felelnek az elvesztett tárgyakért. Mindenkinek
személyes kötelessége leellenőrizni csomagját a találkozóról való hazaindulás
előtt.
15. A szabályok be nem tartása figyelmeztetést von maga után, ismétlődés esetén
a találkozóról való kizárást és annak elhagyását eredményezi. Ez esetben a
részvételi díjat nem térítjük meg.
16. A jelentkezéssel hozzájárulok, hogy a CSIT ideje alatt készült fotókat, videókat,
amelyeken szerepelek, a szervezők közzétegyék a közösségi médiában (pl.
Facebook, Instagram) és felhasználják a rendezvényről készült
sajtóanyagokban.
17. A 679/2016-os a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
európai uniós rendelet (GDPR) értelmében, beleegyezem, hogy a
Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (továbbiakban FIF) feldolgozza a
regisztráció során megadott adatokat a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
(továbbiakban CSIT) résztvevő nyilvántartása céljából.
18. Kijelentem, hogy az FIF Adatkezelési Szabályzatát ismerem. Hozzájárulok,
hogy a rólam készült képeket és videó anyagokat a FIF felhasználja a. CSIT
népszerűsítésének és a tevékenységéről való beszámolás céljából. 16 évet be
nem töltött kiskorúak esetén szülők írásos beleegyezése szükséges.
19. Kötelező a hatályban levő COVID-19-re vonatkozó törvénykezéseket betartani.
Erről e-mailben a rendezvény előtt értesítünk.
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