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1. W Pielgrzymce może uczestniczyć, każdy, kto:
- akceptuje jej religijny i pokutny charakter;
- nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu;
- będzie aktywnie uczestniczył w programie pielgrzymki;
2. W czasie drogi przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i
podporządkowujemy się poleceniom służb porządkowych;
3. Podczas całej pielgrzymki zachowujemy porządek,
czystość i dyscyplinę oraz staramy się nie być przyczyną
jakichkolwiek konfliktów;
4. Każdy osobiście ponosi pełną odpowiedzialność za siebie.
Za nieletnich Rodzice - dorosły opiekun.
5. Osoby, które zostają na noc w parafii Hanna,
zobowiązane są do chrześcijańskiej postawy;
6. Za niegodne zachowanie i łamanie Regulaminu
przewiduje się usunięcie z Pielgrzymi.
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