
REGULAMIN	
Parafialnej	TERENOWEJ	DROGI	KRZYŻOWEJ	dla	mężczyzn	

Skorzewo,	5	kwietnia	2019	godz.	2000	
	

I.CEL: 
- krzewienie zwyczajów i kultury chrześcijańskiej,  
 
II. ORGANIZATOR 
- Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie 
 
III.TERMIN i MIEJSCE: 
5 kwietnia 2019r. (piątek) Początek o godz. 20:00,  Zbiórka uczestników w Plebanii 
Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie 
 
IV. TRASA: 
Dystans ok. 14km  (1 pętla) drogami gruntowymi i leśnymi z oznaczonymi 14 
stacjami drogi krzyżowej 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU: 
W Terenowej Drodze Krzyżowej mogą wziąć udział tylko mężczyźni nie mający 
przeciwskazań zdrowotnych do przejścia trasy potwierdzone stosownym 
oświadczeniem. 
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział razem z opiekunem prawnym. 
Przejście Parafialnej Terenowej Drogi Krzyżowej odbywa się na własną 
odpowiedzialność. Organizator nie zabezpiecza trasy ani nie odpowiadają za 
bezpieczeństwo przejścia. Terenowa Droga Krzyżowa jest  indywidualną i prywatną 
praktyką duchową uczestnika. 
 
VI. ZGŁOSZENIA: 
Przez Internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl w terminie do dnia   
3 kwietnia 2019  do godz. 20:00,  link do zapisów znajduje się na stronie 
internetowej parafii Skorzewo  www.parafianagranicy.pl  
lub mailowo pod adres uks-skorzewo@o2.pl , telefonicznie pod nr 604-787-570 
Uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 osobowe grupy, które będą wychodziły na trasę 
drogi krzyżowej w odstępach 10 minutowych. Każdy uczestnik otrzyma wcześniej 
wiadomość SMS z godziną wyjścia jego grupy na trasę.  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- Terenowa Droga Krzyżowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
- Zaleca się aby uczestnicy posiadali latarki, kamizelki odblaskowe oraz naładowany, 
sprawny telefon komórkowy. 
- Podczas trwania TDK od godz. 20:00 do przyjścia ostatniego uczestnika w Kaplicy 
Św. Rodziny w budynku plebanii będzie trwała ADORACJA Najświętszego 
Sakramentu. 
 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator. 



Uczestnictwo w Terenowej Drodze Krzyżowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów związanych z organizacją 
imprezy zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926).  
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.  
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w imprezie.  
Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku  
uczestnika przez organizatora w publikowanych materiałach na stronie internetowej, 
w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych oraz relacjach medialnych.  
 
X. KONTAKT 
uks-skorzewo@o2.pl 
Leszek Zblewski tel. 604-787-570 

	


