
REGULAMIN OPŁAT REJESTRACYJNYCH 

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 

Wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) nie jest działalnością 

komercyjną Kościoła, organizowaną na wzór imprez sportowych, czy festiwali 

muzycznych.  

 

W ramach systemu rejestracyjnego pielgrzymi zgłaszający swój udział w ŚDM, 

deklarują chęć uczestniczenia w organizacji tego wydarzenia religijnego i decydują 

się na wpłatę dobrowolnej składki partycypacyjnej. Pielgrzymi, rejestrując się, 

deklarują także darowizny na Fundusz Solidarnościowy (FŚ), którego celem jest 

pokrycie kosztów udziału młodzieży z krajów biedniejszych, aby umożliwić im w ten 

sposób uczestnictwo w spotkaniu, a przy okazji zapewnić międzynarodowy zasięg 

ŚDM. 

 

Są różne poziomy składek partycypacyjnych, określone przez Komitet Organizacyjny 

ŚDM Kraków 2016 (KO ŚDM) i zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich.  

W zamian za składkę partycypacyjną zarejestrowani pielgrzymi i wolontariusze mogą 

otrzymać różnego rodzaju świadczenia (usługi). KO ŚDM w Krakowie przygotował 

trzy poziomy składek partycypacyjnych, których wartość ze względu na potrzeby grup 

zagranicznych, jest podana w trzech głównych walutach, a także uzależniona od 

potrzeb bytowych pielgrzymów. 

 

Grupy pielgrzymów będą mogły się zarejestrować na ŚDM za pośrednictwem 

specjalnego modułu, dostępnego na oficjalnej stronie internetowej 

www.krakow2016.com oraz dokonać wpłaty składki, wybierając konkretny pakiet 

uczestnictwa lub złożyć dobrowolną darowiznę na Fundusz Solidarnościowy. 

 

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady płatności składek partycypacyjnych wpłacanych 

przez Opiekuna rejestrującej się grupy.  

Ustala się następujące opłaty wynikające z określonej zawartości poszczególnych 

pakietów dla uczestników ŚDM: 

Opcja TYGODNIOWA (A) od 25/07/2016 do 01/08/2016: 

 

1-PAKIET A1: obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz 

niezbędnik pielgrzyma. 

 

2-PAKIET A2: obejmuje wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz niezbędnik 

pielgrzyma. 
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3-PAKIET A3: obejmuje zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie oraz niezbędnik 

pielgrzyma. 

 

4-PAKIET A4: obejmuje transport, ubezpieczenie oraz niezbędnik pielgrzyma. 

 

Opcja WEEKENDOWA (B) od 29/07/2016 do 1/08/2016: 

 

1-PAKIET B1: obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz 

niezbędnik pielgrzyma. 

 

2-PAKIET B2: obejmuje wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz niezbędnik 

pielgrzyma. 

 

Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE (C)  30/07/2016 i 31/07/2016 

 

PAKIET C: zawiera transport, ubezpieczenie oraz niezbędnik pielgrzyma. 

Przy wyborze pakietów, zawierających zakwaterowanie (A1, A3, B1) możliwe jest 

poproszenie o wydłużenie świadczeń o dodatkowy dzień. Wówczas można wybrać 

pakiety: A1+, A3+ lub B1+. 

PAKIET A1+: obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz 

niezbędnik pielgrzyma w okresie od 25/07 do 02/08/2016. 

 

PAKIET A3+: obejmuje zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie oraz niezbędnik 

pielgrzyma od 25/07 do 02/08/2016. 

 

PAKIET B1+: obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz 

niezbędnik pielgrzyma w okresie od 29/07 do 02/08/2016. 

 

 

II. KOSZTY 

 

Udział uczestników (pielgrzymów) w spotkaniu ŚDM jest bezpłatny. Oznacza to,  

że każda osoba może wziąć udział w Wydarzeniach Centralnych (Msza Otwarcia, 

Ceremonia Powitania Papieża, Droga Krzyżowa, Czuwanie oraz Msza Posłania), 

podczas których zostaną udostępnione sektory dla osób niezapisanych 

(niezarejestrowanych). Niemniej jednak, ze względu na logistykę, bezpieczeństwo  

i wsparcie w pokryciu kosztów wydarzenia, zachęcamy zainteresowane osoby,  

aby zapisały się (zarejestrowały się) i opłaciły składkę partycypacyjną, jak również 

wniosły dobrowolną darowiznę na Fundusz Solidarnościowy w geście solidarności  

z innymi uczestnikami ŚDM. 

 



III. RODZAJE SKŁADEK PARTYCYPACYJNYCH 

 

Rodzaje składek partycypacyjnych, jakie mogą być wpłacane przez uczestników na 

pokrycie własnych wydatków (na osobę), w zależności od opcji uczestnictwa w ŚDM, 

znajdują się w poniższej tabeli: 

Tabela składek  

 A1  

A1+ 

A2 A3  

A3+ 

A4 B1  

B1+ 

B2 C 

PLN 690  

760 

590 490  

520 

190 310  

390 

250 150 

EUR 180  

200 

160 130  

140 

50 80  

100 

70 40 

USD 190  

210 

165 135  

145 

55 85  

110 

75 45 

 

 

 

IV. DODATKOWE SKŁADKI NA FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY 

 

Oprócz wyżej wskazanych składek uczestnicy są także zaproszeni do złożenia 

dobrowolnej darowizny w sugerowanej kwocie, co najmniej 10 EUR  

(lub równowartości w złotych lub w dolarach) na sfinansowanie pobytu na ŚDM, 

młodzieży pochodzącej z krajów uboższych i zapewnienia w ten sposób 

międzynarodowego charakteru wydarzenia. Grupy z Polski wpłacją darowizny do 

Komitetu Organizacyjnego w Krakowie. Grupy z innych krajów wpłacają darowizny 

bezpośrednio do Papieskiej Rady ds. Świeckich. 

 

 

V. ZAKWATEROWANIE 

 

Uczestnicy, którzy wybiorą pakiet z zakwaterowaniem, otrzymają od Organizatorów 

ŚDM "zakwaterowanie proste", rozumiane jako nocleg w szkołach, centrach 

sportowych, parafiach lub rodzinach. Wszyscy uczestnicy powinni przywieźć ze sobą 

śpiwór, karimatę lub materac. 

 

Pielgrzymi i grupy, które wybiorą pakiet bez zakwaterowania, powinni zapewnić sobie 

zakwaterowanie we własnym zakresie.  



 

W nocy z 30 na 31 lipca 2016 roku, po zakończeniu Czuwania, uczestnicy spędzą 

noc pod gołym niebem, na Campus Misericordiae. Także tu każdy z u czestników 

powinien wziąć ze sobą śpiwór i karimatę. 

 

VI. USTALONA PROCEDURA WNOSZENIA SKŁADEK ORAZ DAROWIZN 

W celu uiszczania składki partycypacyjnej oraz darowizn na Fundusz 

Solidarnościowy, Opiekun grupy musi najpierw dokonać własnej rejestracji na stronie 

internetowej www.krakow2016.com (lub https://register.wyd.va), wprowadzić swoje 

dane identyfikacyjne oraz wstępne informacje dotyczące grupy i uzyskać swoją 

nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do Strefy Użytkownika. Po zalogowaniu się 

do Strefy Użytkownika należy postępować zgodnie z ustaloną procedurą uiszczania 

składek i wpłacania darowizn na FŚ. 

Poniżej podajemy kolejne kroki procedury wpłacania składek oraz darowizn na FŚ: 

1. Opiekun grupy powinien zalogować się na stronie internetowej w strefie 

użytkownika, podając swój e-mail i hasło. 

2.  Opiekun grupy musi określić liczbę osób w grupie i rodzaj składki, jaką grupa uiści 

ze względu na wybrany pakiet uczestnictwa (opcje są wyszczególnione w tabeli 

zamieszczonej w punkcie III. Rodzaje składek partycypacyjnych) i zgłosić łączną 

kwotę darowizny na Fundusz Solidarnościowy jakiej grupa dokona (domyślnie 

system rejestracji wskaże w formularzu darowiznę w wysokości 10 EUR na członka 

grupy. Wysokość tej darowizny będzie mogła być zmodyfikowana przez Opiekuna 

grupy). 

3. Po wprowadzeniu swoich danych i przed uiszczeniem składki przez Opiekuna 

grupy system pokaże podsumowanie dotyczące składki i darowizn na FŚ, tak by 

Opiekun grupy mógł zaakceptować wygenerowane w formularzu informacje  

lub wrócić do formularza rejestracyjnego, aby zmodyfikować wprowadzone dane  

i otrzymać zaktualizowane podsumowanie. Po zaakceptowaniu podsumowania, 

Opiekun grupy musi wybrać walutę płatności, a następnie metodę płatności składek 

oraz darowizn na FŚ. Płatności mogą zostać dokonane w kolejnym kroku rejestracji. 

Wszystkie wpłaty wskazane w systemie rejestracyjnym mogą być dokonane za 

pomocą przelewu bankowego lub karty kredytowej* ((*) płatność kartą kredytową jest 

możliwa tylko i wyłącznie w walucie EUR). 

4. W zależności od wybranej waluty i formy płatności składek oraz deklarowanych 

darowizn na FŚ, otworzą się odpowiednie okna: 

- W przypadku płatności kartą kredytową, należy uzupełnić odpowiednie pola 

formularza płatności, a następnie wybrać opcję “Zapłać”, aby zakończyć procedurę. 

Krok ten oznacza, że Opiekun grupy wyraża zgodę na obciążenie karty kredytowej 

podanej w formularzu. W kolejnym etapie Płatnik zostanie przekierowany na stronę, 
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gdzie będzie mógł dokonać płatności. Płatności kartą są możliwe tylko w walucie 

EUR.  

- Przy płatności przelewem bankowym otworzy się okno ze wszystkimi danymi 

niezbędnymi do zrealizowania przelewu, łącznie z kodem, który trzeba będzie podać 

w polu “Tytuł przelewu”; w takim przypadku Opiekun grupy powinien zanotować 

wszystkie informacje podane w otwartym oknie, łącznie z wyżej wspomnianym 

kodem (wygenerowanym automatycznie) lub je wydrukować, a następnie wybrać 

opcję “Zapłać”. Opiekun grupy będzie odpowiedzialny za dokonanie przelewu 

zgodnie z instrukcjami, które otrzyma w trakcie procedury płatności, oraz  

za umieszczenie w polu “Tytuł przelewu” kodu wygenerowanego automatycznie 

przez system (kod ten posłuży organizatorom ŚDM do zidentyfikowania przelewu). 

Następnie, Opiekun grupy będzie musiał wprowadzić w specjalne okno systemu  

w Strefie Użytkownika dane dotyczące każdego dokonanego przelewu. 

Organizatorzy ŚDM nie mają możliwości potwierdzenia uczestnictwa grupy, jeżeli 

przelew i potwierdzenie nie zostaną przesłane według podanej instrukcji. Wszystkie 

koszty i opłaty związane z przelewem, które mogą zostać pobrane przez instytucję 

finansową administrującą przelew, obciążają jedynie PŁATNIKA. Analogicznie jest  

w przypadku kosztów związanych z operacją wymiany walut, która obciąża wyłącznie 

PŁATNIKA. W efekcie Opiekun grupy będzie odpowiedzialny za dopilnowanie,  

aby kwota, która trafi na konto Beneficjenta (tzn. Archidiecezji Krakowskiej,  

w przypadku Funduszu Solidarnościowego grup z Polski i pakietów wszystkich 

uczestników Papieskiej Rady ds. Świeckich w przypadku Funduszu 

Solidarnościowego wpłacanego przez grupy spoza Polski), była pełna. W przypadku 

przelewów status płatności danej grupy ulegnie zmianie w Strefie Użytkownika po 

zaksięgowaniu środków.  

 

5. Wychodząc naprzeciw potrzebom pielgrzymów, wprowadzono możliwość płatności 

ratalnych. System ratalny jest możliwy wtedy, gdy łączna kwota składek 

partycypacyjnych wyniesie co najmniej 2.500,00 EUR lub 10.000, PLN lub 2.500,00 

USD i gdy wybraną formą płatności jest przelew bankowy. Opiekun grupy grupę 

może wybrać płatność w ratach: od 1 do 4 rat. System rejestracyjny automatycznie 

dzieli łączną kwotę na poszczególne kwoty, w zależności od liczby rat. System 

rejestracyjny wygeneruje kod, dla każdej raty odrębny, który trzeba będzie podać  

w polu “Tytuł przelewu”. Wpłata składek partycypacyjnych zostanie uznana  

za ukończoną dopiero po wpłaceniu ostatniej raty.  

6. Po zakończeniu opisanego tutaj procesu i upływie czasu wymaganego dla 

realizacji każdej opcji płatniczej, Organizator po weryfikacji zaksięguje płatność. 

Organizator informuje, że proces weryfikacji i zaksięgowania płatności może trwać do 

30 dni od momentu wpływu środków pieniężnych na odpowiednie konto. 

Zaksięgowanie płatności spowoduje automatyczne wygenerowanie się potwierdzenia 



otrzymania składek oraz informację o przyjęciu darowizny na FŚ w formie PDF, które 

będzie dostępne do pobrania w Strefie Użytkownika danego Opiekuna grupy. 

7. Ostateczny termin płatności za pakiety w Systemie Rejestracyjnym ustala się na 

30.06.2016. Płatności na Fundusz Solidarnościowy dla grup polskich dokonywane  

w walucie PLN, w formie przelewu bankowego, należy uiścić do dnia 30.06.2016.  

Po upływie tego terminu grupy polskie mogą dokonywać płatności na FS kartą 

kredytową w EUR. 

8. Co do zasady składka partycypacyjna nie podlega zwrotowi. Jedyny wyjątek 

stanowi sytuacja nie otrzymania wizy wraz z udokumentowaniem faktu odmowy.  

W takim przypadku Organizator dopuszcza zwrot 90% środków wpłaconych  

(co stanowi wartość wniesionej składki pomniejszona o koszty realizacji zwrotu). 

Opiekun grupy kontaktuje się z Organizatorem i ustala tryb zwrotu składki. 

Jednocześnie informujemy, iż zwrot będzie zrealizowany w ciągu 90 dni od dnia 

zakończenia ŚDM, na rachunek bankowy wskazany przez Opiekuna grupy. Nie 

dopuszczamy możliwości zwrotu indywidualnym osobom. 

9. W przypadku zwrotu, o którym mowa w punkcie VI podpunkt 8. Regulaminu Opłat 

Rejestracyjnych oraz braku zatwierdzenia płatności po terminie 30 dni, o którym 

mowa w punkcie VI podpunkt 6. niniejszego Regulaminu, Opiekun grupy może 

skontaktować się z Organizatorem via e-mail pisząc na adres: 

payment@krakow2016.com 
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