
Chcesz włączyć się w naszą wspólną akcje Together – wyprawy z wiarą? Oto regulamin współpracy 
z NINIWA Team przy organizacji połączonej wyprawy: 

1. Wyprawa musi mieć charakter religijny, choćby ze względu na samą główną intencję (np. o
pokój na świecie). Chcemy nasz wysiłek, trud i czas ofiarować we wskazanej intencji. 
Każdego roku będziemy wskazywać wspólną intencję oraz konkretną modlitwę, którą 
codziennie należy odmówić. Ze względu na charakter religijny cieszymy się, jeśli w grupie 
może uczestniczyć kapłan i może być obecna codzienna Eucharystia.

2. Ważnym elementem naszych wypraw jest ich rozwojowy i formacyjny charakter. Dobrze 
jest, jeśli oprócz samego podróżowania uczestnikom wyprawy towarzyszą konstruktywne 
rozmowy, czas na refleksję, dzielenie się wrażeniami czy inne budujące motywy. Tu dużo 
zależy od lidera wyprawy.

3. Grupa musi mieć swoją nazwę (jak np. NINIWA Team, Dream Trip, Grupa Krupa) oraz 
wskazaną osobę, która ją reprezentuje.

4. Wyprawa może odbywać się na rowerach, pieszo, kajakami, lub w inny wybrany sposób, 
który nosi znamiona wyprawy (wysiłek, droga, element nieznanych wydarzeń).

5. Trasa wyprawy nie może być krótsza niż 1000 km (na rowerze) lub 300 km (pieszo).
6. Grupie nie towarzyszy auto techniczne. Wszystkie bagaże wieziemy, lub niesiemy ze sobą.
7. Uczestnicy wyprawy rowerowej zobowiązani są do jazdy w kaskach rowerowych.
8. Preferowana jest w grupach postawa otwartości i zawierzenia Opatrzności w formie 

nieplanowania szczegółowo noclegów i nie płacenia za nie.
9. Warto postarać się tak zorganizować przebieg wyprawy, aby niedziela i święta była dniem 

wolnym od wysiłku i podróży. Jesteśmy jednak świadomi, że nie każdy może sobie 
pozwolić na bardzo długie wyprawy, a wówczas każdy dzień podróży się liczy. Tym bardziej 
dzień wolny od pracy, jakim jest niedziela. Zatem jeśli nie możliwe jest zrobienie dnia 
wolnego, sugerujemy znalezienie innego sposobu na bardziej świąteczne przeżycie 
niedzieli, np. poprzez uroczysty, wspólny obiad po Mszy świętej.

10. Mamy wspólne logo wyprawy, które NINIWA Team zobowiązuje się corocznie 
przygotować. Na przygotowanym dla każdej grupy wzorze zamieszczony jest właściwy jej 
fizyczny cel podróży (np. Polska – Rzym, czy Jerozolima) oraz odpowiednia nazwa grupy np. 
NINIWA Team, Dream Trip, Grupa Krupa. Od 2018 roku można również spersonalizować 
kolor i postać podróżnika, w zależności od wybranego sposobu podróży.

11. NINIWA Team zobowiązuje się do przygotowania projektu graficznego ubrań (np. 
koszulek z krótkim i długim rękawem, spodenek). Na stroju zamieszczone będzie logo, 
nazwisko uczestnika wyprawy oraz jego numer uczestnika, a także loga patronów 
medialnych, honorowych i darczyńców. Podstawowy wzór oddaje do edycji NINIWA Team, 
a każda grupa przygotowuje zestaw swoich danych i grafik do podmiany (na podstawie 
pozyskanych samodzielnie sponsorów, mediów itp.). NINIWA Team udostępnia kontakt do 
producenta strojów, który odbierze przygotowane materiały i naniesie je na oficjalny 
projekt graficzny. Współpracujemy z rzetelną i niedrogą firmą odzieżową wykorzystującą 
bardzo dobre materiały. Przy dużej liczbie zamówień producent obniży znacznie koszty 
produkcji, więc atrakcyjne dla wszystkich jest skorzystanie z tego samego producenta. 
Koszty produkcji koszulek każda grupa ponosi samodzielnie.

12. NINIWA Team zobowiązuje się na swojej oficjalnej stronie www.niniwateam.pl zamieścić
informacje o wyprawach grup z którymi jest w łączności. Tak samo zobowiązuje się 
wskazać miejsce, gdzie można czytać jej codzienne relacje, jeśli takowe są planowane. 
Możemy też zamieścić na naszej stronie baner (przygotowany i dostarczony wg 
umówionego wzoru) z przekierowaniem do strony grupy.

13. Jeśli grupa prowadzi swoją stronę internetową, bloga czy fanpage, należy zamieścić tam 



krótką wzmiankę o uczestniczeniu wyprawy we wspólnym przedsięwzięciu podróżowania
w tej samej intencji z NINIWA Team i innymi grupami.

14. NINIWA Team nie bierze odpowiedzialności za żadną sferę działań grup, z którymi jest w 
łączności, a w szczególności nie odpowiada finansowo ani prawnie za ewentualne łamanie 
przez nie przepisów prawnych czy ogólnie przyjętych zasad.

15. Warunkiem dołączenia się do wspólnego przedsięwzięcia jest spełnienie niniejszego 
regulaminu oraz nawiązanie kontaktu z grupą NINIWA Team i postępowanie zgodnie z 
dalszymi instrukcjami (np. spotkanie osobiste w celu przedstawienia się i wymiany 
szczegółów itp.). Instrukcje mogą być różne dla różnych grup, w zależności od stopnia 
zbudowanego już zaufania i relacji.

16. NINIWA Team zastrzega sobie możliwość wycofania się ze współpracy w przypadku 
zaistnienia ważnych powodów (np. podważenie naszego zaufania, działanie na naszą 
szkodę itp.).


