Перш ніж ви перейдете до онлайн реєстрації на конференцію, вам потрібно ознайомитися з Кодексом
честі та взяти на себе тверде зобов’язання дотримуватися його. Успіх конференції багато в чому
залежить від вашої духовної підготовки, сприйнятливості, моральної чистоти та готовності служити
оточуючим. Ми пропонуємо вам вже зараз почати поповнювати своє джерело води, що тече у життя
вічне (Іван 4:14) через вдумливе покаяння, щоденну щиру молитву та вивчення Священних Писань,
відвідування класів інституту релігії та служіння ближньому. Кожен з нас повинен приїхати на
конференцію з думкою: “Яким буде мій внесок у цю конференцію, щоб чиєсь життя було
благословенним?” замість того, щоб їхати з думкою: “Що я зможу на ній отримати для себе?”.
“Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за Мене свою душу погубить, той знайде її”
(Матвій 16:25).
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Як учасник конференції я буду намагатися слідувати шляхом Господа, а також обіцяю
дотримуватися моральних норм, викладених у буклеті “Заради зміцнення молоді”. Я також розумію
п’ять правил, сформульованих Відділом священства, і розумію, що участь у будь-яких діях з
наступних п’яти пунктів призведе до негайної відправки додому:
 Аморальна поведінка або заохочення аморальної поведінки будь-якого роду, включаючи
порушення закону цнотливості або перегляд порнографії у будь-якій формі.
 Крадіжка у магазинах або деінде та вандалізм будь-якого виду.
 Порушення Слова мудрості, у тому числі вживання та зберігання спиртних напоїв, тютюну,
кави, чаю або шкідливих речовин.
 Носіння або зберігання холодної чи вогнепальної зброї будь-якого типу.
 Нанесення шкоди собі або іншим фізичної чи духовної.
Крім того я розумію та зобов’язуюсь дотримуватися наступних положень та норм зовнішнього
виду:
 Я зобов’язуюсь слідувати настановам провідників своєї групи.
 Я буду дотримуватися правил та відвідувати всі заходи конференції, у тому числі й
уроки.
 Я обіцяю не залишати будівлю, в якій буде проводитися конференція, без дозволу
провідників.
 Я не буду виходити зі своєї кімнати після відбою.
Зовнішній вигляд юнаків:
Волосся, бороди та вуса: Мають бути чистими та охайними, природного кольору, ніяких нестандартних
зачісок.
Пірсинг: Пірсинг у будь-якій формі неприйнятний.
Одяг: Ніяких капелюхів у приміщенні. Сорочки лише з рукавами. Одяг без недоречних малюнків або
аплікацій. Одяг не має бути тісним або дивакуватим. Шорти мають бути нижче колін. Ніяких
мішкуватих, відвислих джинсів. Штани необхідно носити на талії. Білизна не має виглядати з-під одягу.
Взуття: Необхідно носити весь час; взуття має бути доречним для заходів. Недільне взуття не має
виглядати як спортивне.
Зовнішній вигляд дівчат:
Волосся: Має бути чистим та охайним, природного кольору, ніяких нестандартних зачісок.

Пірсинг: Лише одна пара сережок у вухах. Одна сережка у вусі. Ніякого пірсингу обличчя або тіла.
Одяг: Не допускається неохайність або недбалість. Одяг не має облягати й має покривати плечі, груди,
живіт і спину. Спідниці, сукні й шорти мають повністю покривати коліна при сидінні на стільці.
Взуття: Необхідно носити весь час; взуття має бути доречним для заходів. Недільне взуття не має
виглядати як спортивне.

Я обіцяю, що буду дотримуватися цих правил під час конференції. Я беру на себе
відповідальність за порушення цього Кодексу честі та погоджусь з рішенням провідників
конференції стосовно застосування дисциплінарних заходів. Я погоджуюсь, що у випадку
порушення будь-якого з пунктів цього Кодексу, я покину конференцію.
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Цим я даю свою згоду на обробку, у тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення,
зберігання, використання та іншу обробку, моїх персональних даних, включаючи мої фотографії,
відеозображення та голосові записи, у зв’язку з моєю участю у конкурсі виступів дорослої молоді,
який проводиться релігійною організацією “Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів в Україні”.

