PODSTAWOWE INFORMACJE – WPP NA JASNĄ GÓRĘ 2020

Jak się zapisać?
1. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej
pielgrzymki:
http://pielgrzymkawarminska.pl/
lub
https://plpl.facebook.com/warminska.pielgrzymka/, do 20 lipca br.
2. Nie zapisujemy się u przewodników grup, jak w poprzednich latach.
3. Pytania można kierować na adres e-mail: dyrektor@pielgrzymkawarminska.pl lub pod nr
tel.: 576-969-961.
Koszt?
300 zł lub 200 zł (od osoby niepełnoletniej, która pielgrzymuje wraz z rodzicem lub
opiekunem prawnym)

Kto może uczestniczyć w pielgrzymce?
4. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie manifestujące jakichkolwiek
objawów chorobowych. Od 18 do 65 roku życia.
5. Osoby niepełnoletnie mogą pielgrzymować tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego.
6. Osoby zapisujące się na pielgrzymkę jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i
kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce.

Noclegi?
7. Nocleg przewiduje się w namiotach jednoosobowych. Dopuszcza się namioty
wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.
8. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn (nie dotyczy małżeństw) w jednym
pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania
namiotów przed nadejściem całej grupy.
9. Zabrania się organizowania noclegów na własną rękę (np. u zaprzyjaźnionych
gospodarzy)
Żywienie?
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10. Śniadanie, obiad, kolacja będą przygotowywane przez służby pielgrzymki zgodnie z
wszelkimi wymogami sanitarnymi.
Mycie?
11. Organizator zapewnia dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.
Co należy zabrać?
12. Pątnicy obowiązkowo muszą posiadać namiot i śpiwór.
13. Pątnicy muszą posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa,
środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.
14. Należy zabrać ze sobą pojemnik/miskę na wodę. Każdy posiada osobiste kosmetyki.
15. Podczas pielgrzymowania każdy pielgrzym powinien posiadać przy sobie dokument
tożsamości. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory.
Co należy do organizatora?
16. Organizator będzie dysponował termometrem (bezdotykowy pomiar temperatury.
Pomiar temperatury wykonywany będzie u uczestnika pielgrzymki przynajmniej
1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem wyruszenia na
szlak pielgrzymkowy. Organizator musi mieć zgodę uczestnika na pomiar temperatury.
Temperatura powyżej 37o C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji dalszego
pielgrzymowania, jeśli temperatura rośnie będzie wskazana porada medyczna.
17. Uczestnicy pielgrzymki stosują się do wytycznych dotyczących postępowania podczas
epidemii takimi jak: przed rozpoczęciem codziennej aktywności obowiązkowo myją
ręce wodą z mydłem; zachowują bezpieczną 2 m odległość od rozmówców i
współpielgrzymujących; regularnie często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem; starają
się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; unikają powitania
poprzez podawanie ręki.
18. Organizator pielgrzymki zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie
powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.
19. Podczas pielgrzymki organizator zapewnia dostęp do toalety (TOI TOI), wody, mydła,
środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki
higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami.
20. W czasie trwania pielgrzymki każdy pielgrzym zostaje ubezpieczony od nieszczęśliwych
wypadków.
21. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po dojściu Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie.

Więcej informacji w REGULAMINIE.
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