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Warunki Udziału i informacje dla rejestrujących się w Terenowo - Nocnej Drodze 
Krzyżowej TNDK2023 w dniu 18.03.2023 r. 
 

1. Uczestnictwo w Terenowo Nocnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej praktyki 
religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnictwo: 
- dzieci do ukończonych 14 lat włącznie - tylko pod bezpośrednim nadzorem rodzica;  
- młodzież w wieku: od nieukończonych 15 do - nieukończonych 18 lat - za pisemną zgodą 
rodzica przez złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców stosownej zgody na 
uczestnictwo dziecka; 
- osoby pełnoletnie - po przyjęciu do wiadomości Warunków Udziału i złożeniu podpisu na 
liście uczestników przed rozpoczęciem nabożeństwa. 

3. Trasa liczy 12,6 km i przebiega częściowo polnymi, gruntowymi i leśnymi oraz 
nieoświetlonymi drogami.  
Uczestnik winien być ubrany stosownie do warunków atmosferycznych, posiadać 
odpowiednią ilość wody do picia oraz być wyposażony w latarkę z odpowiednim zapasem 
energii. Organizator zaleca posiadanie dwóch źródeł światła. Latarka będąca wyposażeniem 
telefonu komórkowego nie jest w tym rozumieniu źródłem światła. Zalecane jest, aby 
Uczestnik posiadał przy sobie także:  
- dokument tożsamości,  
- odpowiedni dla siebie zapas jedzenia,  
- ewentualny koc termiczny,  
- podstawowe opatrunki, leki osobiste oraz informacje medyczne na wypadek utraty 
przytomności takie jak grupa krwi, alergie i uczulenia, kontakt do osoby najbliższej. 

4. Ze względu na poruszanie się po drogach z ruchem pojazdów, uczestnik powinien mieć na 
odzieży elementy odblaskowe i odzież w jasnych kolorach, aby nie stwarzać zagrożeń na 
drodze. Zaleca się założenie kamizelek odblaskowych. Uczestnik powinien znać i stosować się 
do przepisów Ruchu Drogowego. 

5. Rozpoczęcie TNDK2023 - Mszą św. w kościele pw. Św. Wojciecha w Radzionkowie o godz. 
18.00. Po mszy świętej zbiórka przy Krzyżu Misyjnym obok kościoła - organizatorzy sprawdzą 
listę uczestników i rozdają opaski odblaskowe. Planowane zakończenie - w kościele Św. 
Wojciecha w Radzionkowie ok. godz. 23.00. 

6. Uczestnicy, stosownie do formy tego nabożeństwa poruszają się oznakowaną trasą 
pojedynczo albo dwu-, trzyosobowych zespołach. Zachowują przy tym skupienie, powagę i 
milczenie, oddając się medytacji Męki Pańskiej. Niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek 
napojów alkoholowych, odurzających itp. oraz palenie podczas tego nabożeństwa tytoniu. 

7. Uczestnik powinien posiadać przy sobie przez cały czas sprawny i naładowany telefon 
komórkowy (najlepiej z dodatkowym, także w pełni naładowanym Power Bankiem). Ma on 
służyć przede wszystkim wezwaniu pomocy osoby bliskiej lub w sytuacji zagrażającej życiu 
pomocy związanej z numerem 112.  

8. Organizatorzy żadnych opłat (wpisowego) nie pobierają. 
9. Przy rejestracji - poprzez stronę internetową (link: 

https://www.srkradzionkow.pl/2023/03/05/terenowo-nocna-droga-krzyzowa-2023/ ) 
podaje swoje Imię, Nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, ewentualnie adres email jeżeli chce 

http://www.srkradzionkow.pl/
mailto:tndk@srkradzionkow.pl


 

Organizatorzy:   

Adres www: www.srkradzionkow.pl 

email: tndk@srkradzionkow.pl 

 

otrzymywać powiadomienia o TNDK oraz zapoznaje się z niniejszymi Warunkami Udziału. 
Osobę, niepełnoletnią (która nie ukończyła 15 lat) w zasadzie zapisuje rodzic. Dopuszcza się 
zapisanie osobiste takiej osoby, pod warunkiem złożenia czytelniej, pisemnej zgody - 
przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) z ich własnoręcznym podpisem oraz 
ich numerem telefonu kontaktowego. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia 
prawdziwości tak złożonego dokumentu. 

10. W przypadku zaistnienia zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczestnika lub innego 
współuczestnika - uczestnik jest zobowiązany natychmiast powiadomić organizatora 
telefonicznie pod nr: 509 934 850 Marcin; 500 877 734 Krzysztof; 507 341 716 Irek; 
609 809 822 Zbigniew . 

11. Uczestnik wyruszając w drogę, bierze odpowiedzialność za siebie. TNDK2023 nie jest 
zorganizowaną pielgrzymką pieszą, nie są gwarantowane żadne przerwy na posiłki, 
oznaczenia techniczne w terenie ani pomoc osób technicznych, która ułatwiałaby przejście 
trasy. Nie jest zapewniana ponadto pomoc medyczna ani transport z miejsca docelowego do 
miejsca, z którego wyruszyło się w drogę. 

12. Uczestnik przed wyruszeniem na trasę otrzymuje mapki trasy oraz teksty rozważań, które 
wykorzystuje przy poszczególnych stacjach TNDK, uzupełniając je własnymi modlitwami 
odmawianymi w ciszy. 

13. W przypadku rezygnacji i opuszczenia trasy TNDK uczestnik powinien powiadomić o tym 
organizatora i na własny koszt zapewnia sobie powrót do domu z dowolnego (często trudno 
dostępnego dla samochodów!) punktu trasy. 

14. Uczestnik powinien poruszać się wyznaczoną trasą tak, aby nie utrudniać innym uczestnikom 
należytego udziału w nabożeństwie oraz nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa własnego i 
innych osób. Przemieszczanie się trasą powinno być z prędkością dostosowaną do własnej 
kondycji fizycznej, bez zbędnej zwłoki. W razie konieczności uczestnik może podczas 
nabożeństwa spożywać posiłek, ale tak aby nie przeszkadzało to innym uczestnikom w 
zachowaniu modlitewnego skupienia, zwłaszcza przy zatrzymywaniu się przy poszczególnych 
stacjach TNDK2023. 

15. Uczestnik bierze udział w TNDK2023 całkowicie dobrowolnie i na własne ryzyko. Ubezpiecza 
się na swój sposób od zagrożeń osobiście. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
konsekwencje i skutki wypadków lub innych negatywnych zdarzeń, które może ponieść 
uczestnik TNDK2023. Organizatorami TNDK2023 są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło 
przy parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie oraz Wspólnota 12 Koszy Ułomków. 

 
 
Informacje RODO: 
Dane osobowe zbierane podczas zapisów na TNDK2023, zostaną użyte tylko na cele organizacji i 
ogólnego bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. Administratorem danych osobowych jest 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej koło im. Jana Pawła II przy parafii św. 
Wojciecha w Radzionkowie. Email administratora danych osobowych: srk@srkradzionkow.pl. 
Dane osobowe uczestników przechowywane będą tylko w czasie trwania wydarzenia to jest w 
dniu 18.03.2023r., po tym wydarzeniu zostaną usunięte przez Administratora.  
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