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Przykładowy regulamin dla dzieci i młodzieży związanymi z 
działalnością kościelną (np. grupy, wycieczki, rekolekcje, pielgrzymki) 
 
Kościelne grupy dbają o to, aby dzieci i młodzież na zajęciach miały pozytywne 
doświadczenia podczas których mogą wzrastać w wierze w bezpiecznym środowisku. 
 
Wpisać nazwę grupy/ organizacji jest w pełni zobowiązana, aby dbać o bezpieczeństwo i 
dobro wszystkich członków. 
 
Każdy związany z tą grupą musi zawsze okazywać szacunek i wyrozumiałość ze względu na 
bezpieczeństw i   dobro innych. Zachęca się członków aby w razie potrzeby dzieli się z 
nazwisko i funkcja swoimi obawami i skargami jeżeli są tego powody. 
 
Jako członek wpisać nazwę grupy jesteś zobowiązany przestrzegać poniższych przepisów. 
 
 

Dzieci / młodzież mają: 
 

• Być przyjacielscy, szczególnie w stosunku do nowych członków 

• Szanować prawo, godność i wartości innych członków, bez względu na wiek, płeć, 
umiejętności, pozycję społeczną, rasę, środowisko, wiarę lub orientacje seksualną. 

• Tworzyć przyjacielską grupę, w której wszyscy dobrze się bawią 

• Wspierać innych w razie potrzeby, ofiarowując pociechę 

• Być lojalnym i dawać przyjaciołom drugą szansą 

• Być pełnym szacunku, pomocnym i prawdomównym 

• Dbać o bezpieczeństwo własne 

• Grzecznie słuchać instrukcji wodzów i pomocników i przestrzegać przepisów 

• Szanować wodzów i ich pomocników i przyjmować ich decyzje 

• Nie być brutalnym ani agresywnym 

• Unikać niebezpiecznych i dzikich zabaw 

• Dbać o sprzęt należący do grupy 

• Nie używać wulgarnego języka ani rasistowskich lub sekciarskich wypowiedzi 

• Nie nękać, łącznie z nękaniem poprzez media społecznościowe 

• Nie ulegać presji rówieśników w namawianiu innych do robienia czegoś czego nie 
chcą.  

• Regularnie płacić składki i inne opłaty 

• Nie palic papierosów, pić alkoholu, zażywać niedozwolonych narkotyków na 
kościelnym terenie albo podczas wydarzenia organizowanego przez Kościól. 

 

Dzieci/ młodzież  mają prawo do : 
 

• Czucia się zadowolonym i bezpiecznym na wybranych przez siebie zajęciach 

• Bycia szanowanym i traktowanym sprawiedliwie 

• Brania udziału w zajęciach jako równy z innymi członkami grupy 

• Bycia chronionym od nękania przez innych członków grupy lub z zewnątrz 

• Prośby o pomoc 
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• Bycia wysłuchanym 

• By uwierzono mu 

• Traktowania wszystkich obaw i trosk poważnie 

• Bycia skierowanym do profesjonalnej pomocy 

• Prywatności  
Mniejsze przewinienia i niegrzeczności będą załatwiane przez wodza grupy. Poważniejsze 
przekroczenia mogą znaczyć czasowym albo na zawsze wykluczenia z grupy. Rodzice będą 
zawiadamiani w każdym przypadku 

 
 
 

Podpis dziecka /młodzieńca 
 

 

Imię i nazwisko dziecka/ młodzieńca 
drukiem 
 

 

Data 
 

 

Podpis rodzica/opiekuna 
 

 

Imię i nazwisko rodzica drukiem 
 

 

Data 
 

 

 
 


