                                       Zasady “Wakacji z Bogiem” – ZAKOPANE 2004

JA
1. Nie przeklinam i nie opowiadam nieprzyzwoitych kawałów.
2. Nie szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie papierosów...
3. Dbam o zdrowie i wypoczynek.
4. Nie jestem brudasem - dbam o czystość i dokładnie się myję.
5. Spowiadam się, aby moje serce było wciąż czyste.
6. Pracuję nad charakterem - jeśli zrobię coś złego, postanawiam się poprawić.
7. Jestem posłuszny rodzicom i wychowawcom.
8. Jestem uczciwy i nie oszukuję - wolę przegrać niż być oszustem.
9. Mówię prawdę i nie kłamię.
10.Często się uśmiecham.

DRUGI CZŁOWIEK
1. Jesteśmy dla siebie prawdziwymi przyjaciółmi.
2. Nikogo nie odrzucamy i pomagamy sobie nawzajem.
3. Nie myślimy tylko o sobie.
4. Zwracamy się do siebie po imieniu bez przezwisk.
5. Nie zabieramy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
6. Dajemy sobie nawzajem dużo radości przez wspólne zabawy i dobre żarty.
7. Nie bijemy się, ale rozmawiamy ze sobą lub zapraszamy do rozmowy wychowawców.
8. Nie mówimy źle o drugich.
9. Przebaczamy sobie nawzajem.
10.Pamiętamy o magicznych słowach: “przepraszam”, “proszę”, “dziękuję”

BÓG
1. Bóg jest dla nas najważniejszy.
2. Modlimy się chętnie, bez przymusu, bo kochamy Jezusa.
3. Podczas modlitwy myślimy o Bogu i o słowach, które wypowiadamy.
4. Pamiętamy o modlitwie za rodziców i przyjaciół.
5. W pierwszych chwilach po Komunii Św. jesteśmy bardzo skupieni.
6. Nie przeszkadzamy widząc, że ktoś się modli.
7. Śpiewamy, bo kto śpiewa modli się podwójnie.
8. W miejscu świętym zachowujemy się skromnie.
9. Nie wstydzimy się przyznawać do tego, że jesteśmy chrześcijanami.
10.Chcemy się jak najwięcej dowiedzieć o Bogu.
REGUŁY:
1. Nie wychodzimy sami bez pozwolenia z budynku, ani nie oddalamy się od grupy.
2. W przypadku zaginięcia wracamy się do miejsca gdzie widzieliśmy się ostatni raz. Pamiętamy adres: ul. Piaseckiego 5 – ZAKOPANE – Siostry Boromeuszki
3. Jeśli coś mnie boli lub źle się czuję zgłaszam to “Cioci Małgosi”- pielęgniarce, albo o. Piotrowi.
4. Dyżury wykonuję jak najlepiej dla wspólnego dobra. Jeśli coś jest dla mnie zbyt trudne proszę o pomoc.
5. Nie okazuję moich złych humorów innym ani nie rzucam ze złości przedmiotami.
6. Nie biegamy po schodach.
7. Podczas spaceru pierwszy idzie o. Piotr, natomiast ostatnia “Ciocia Małgosia”. Idziemy wszyscy jedną grupą. Jeśli zauważymy, że kogoś nie ma zgłaszamy wychowawcom.
8. Podczas liczenia uczestników nie ruszamy się z miejsca. 
9. Nie bierzemy kanapki z talerza sami, lecz najpierw częstujemy inne osoby.
10. Wychodząc na zewnątrz zamykamy dobrze okna i drzwi. 
11. Widząc księdza lub siostrę zakonną pozdrawiamy słowami: “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
12. Zachowujemy czystość w pokoju i w łazience.

