
Regulamin wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023r. 

Dziękujemy Ci za świadectwo, jakie zamierzasz dać światu w imieniu poznańskiej grupy 
pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w Portugalii. Jesteśmy przekonani, że czas 
pielgrzymki będzie przykładem Twojego chrześcijańskiego postępowania, zarówno wobec naszych 
gospodarzy, innych pielgrzymów, jak i wszystkich uczestników, których spotkamy podczas tych dni. 
Jako organizatorzy prosimy o świadectwo dojrzałości, odpowiedzialności za siebie i za grupę oraz 
zachowanie godne osób reprezentujących młode pokolenie naszego Kościoła. 

Jako pielgrzym reprezentujący Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan 
na ŚDM Lizbona 2023, zobowiązujesz się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie. Niezachowanie poniższych zasad postępowania będzie powodem usunięcia z listy 
uczestników ŚDM. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan jest odpowiedzialne 
za organizację wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Portugalii w 2023r. 

1. Minimalny wiek uczestnika to 15 lat. Maksymalny wiek uczestnika to 30 lat. 
2. Osoby niepełnoletnie muszą mieć wyznaczonego przez rodziców lub prawnych 

opiekunów pełnoletniego opiekuna na czas trwania pielgrzymki. 
3. W pielgrzymce na Światowe Dni Młodzieży w Portugalii z Duszpasterstwem 

Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan mogą wziąć jedynie osoby z Archidiecezji 
Poznańskiej. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego uiszczenia wpłat na rzecz pielgrzymki. W 
razie rezygnacji uczestnik powinien znaleźć osobę w zastępstwie za siebie, ponieważ 
nie ma możliwości zwrotu wpłat za bilety lotnicze oraz pakiety pielgrzyma. Koszt 
zmiany nazwiska na bilecie lotniczym uczestnik i osoba wchodząca w miejsce osoby 
rezygnującej ponoszą we własnym zakresie. 

5. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich spotkaniach, zajęciach podanych w 
programie przygotowującym do pielgrzymki i przewidzianym w ramach pielgrzymki. 

6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybywania na określone spotkania 
i zajęcia oraz do odpowiedniego zachowania podczas każdego z punktów programu. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów przez cały czas trwania 
pielgrzymki. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania każdego miejsca podczas wyjazdu tj.: 
lotniska, samoloty, autobusy, hotele, kościoły, domy gospodarzy, święte miejsca i 
lokale związane z ŚDM. W każdym z tych miejsc zachowają po sobie należyty 
porządek. Za zniszczone przedmioty uczestnik zostanie osobiście pociągnięty do 
odpowiedzialności cywilno-prawnej. 

9. Spotkania i rozmowy towarzyskie powinny się odbywać w miejscach publicznych. 
Należy pamiętać o zachowaniu ciszy nocnej pozwalając innym na odpoczynek. 
Wszyscy uczestnicy o określonej godzinie muszą wstawić się na miejsce noclegowe. 
Odwiedziny osób przeciwnej płci w prywatnych pokojach nie są dozwolone. 

10. Pełnoletni uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są egzekwować zasady 
regulaminu i być przykładem postępowania dla młodzieży. Nie powinni oddalać się od 
grupy bez wiedzy organizatorów. 



11. Nabywanie, posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz posiadanie lub 
używanie narkotyków jest zabronione. Niedostosowanie się do tej zasady oznacza 
natychmiastowe usunięcie z listy uczestników wyjazdu w konsekwencji brakiem 
możliwości udziału w Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.  

12. Uczestnicy nie mogą posiadać żadnych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i 
zdrowia. 

13. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania powyższego regulaminu lub z innych powodów (np. 
przemoc wobec innych) okaże się konieczne odesłanie uczestnika do domu, tenże 
uczestnik oraz jego rodzina/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za sposób 
oraz koszty przyśpieszonego powrotu. 

14. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu tożsamości (dowód 
osobisty) lub paszportu – data ważności grudzień 2023. 

15. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów w miejscach pobytu. 
16. Światowe Dni Młodzieży mają charakter religijny – każdego dnia uczestnicy modlą się, 

przeżywają wspólnie Eucharystię. Uczestnik powinien dołożyć wszelkich starań, by 
uczestniczyć w pielgrzymce w stanie łaski uświęcającej. 

17. Uczestnik jest zobowiązany do pilnowania swoich rzeczy osobistych, szczególnie 
wartościowych przedmiotów i dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za zagubione lub skradzione rzeczy. 

18. Uczestnik jest zobowiązany w ramach możliwości do uczestniczenia w 
przygotowaniach do wyjazdu tj. wielbieniach, konferencjach, rekolekcjach, 
spotkaniach organizacyjnych. 

19. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej nie jest 
jednoznaczna z wyjazdem na ŚDM w Portugalii. 

  
  



Regulamin opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas pielgrzymki na Światowe Dni 
Młodzieży 

1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan odnoszącego się do Światowych Dni 
Młodzieży w Portugalii. 

2. Każdy uczestnik Światowych Dni Młodzieży poniżej 18. roku życia powinien mieć 
swojego opiekuna. 

3. Formalnym opiekunem niepełnoletniego uczestnika może być wyłącznie osoba 
pełnoletnia. 

4. Zgodę na uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży oraz na opiekę nad 
niepełnoletnim uczestnikiem wyrażają jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

5. Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej w czasie Światowych Dni Młodzieży jest 
odpowiedzialny jej opiekun. Do jego obowiązków należy zadbanie o bezpieczeństwo 
podopiecznego podczas wydarzenia. 

6. Osoby niepełnoletnie nigdy nie nocują podczas Światowych Dniach Młodzieży bez 
opieki osoby pełnoletniej, będącej również uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży. 

7. Należy zwrócić uwagę, aby czas przeznaczony na odpoczynek nocny zaplanowano 
zgodnie z normami bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy poświęcić 
rozplanowaniu miejsc noclegowych z podziałem na część dla chłopców i osobno dla 
dziewcząt. 

8. Opiekunowie nie powinni nocować w tych samych pomieszczeniach, w którym 
nocują osoby niepełnoletnie. 

9. W sytuacji szczególnej, wymagającej od opiekuna pozostania w nocy w sypialni 
(namiot, pokój klasztorny, pokój hotelowy, mieszkanie) z podopiecznym, powinien 
on, o tym fakcie powiadomić Organizatorów oraz, jeśli to możliwe, rodzica 
podopiecznego. 

10. W sytuacji szczególnej, wymagającej od Organizatora pozostania w nocy w sypialni 
z osobami niepełnoletnimi, powinien on, o tym fakcie powiadomić rodzica 
podopiecznego. 

11. Opiekun powinien na bieżąco przekazywać Organizatorom informacje na temat 
zdarzeń mających miejsce w trakcie ŚDM, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
uczestników oraz sygnalizować potrzebę podjęcia interwencji ze strony 
organizatorów w każdym przypadku, w którym taka interwencja może przyczynić się 
do rozwiązania dostrzeżonych problemów. 

12. Organizator ŚDM ma obowiązek poinformowania i zapoznania z treścią niniejszego 
regulaminu wszystkich uczestników pielgrzymki na ŚDM Portugalia 2023. 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez organizatora. 
 
 


