
Tropem Obrońców Gdyni 1939 - niedziela 17.09.2017 godz. 9.00 

Regulamin spaceru rodzinnego w trosce o bezpieczeństwo uczestników: 

1. Inicjatorem zorganizowania spaceru jest OPEC Gdynia i Janina Wasylka.  

2. Spacer ma popularyzować zdrowy styl życia oraz wiedzę historyczną o żołnierzach września ‘39.  

3. Zadaniem spaceru jest promocja Szlaku Fortyfikacji Gdyni i okolic. 

4. Uczestnikami spaceru mogą być osoby spokrewnione ze sobą, indywidualne wyłącznie seniorzy.  

5. Osoby nieletnie idą tylko w towarzystwie rodziców, dziadków lub nauczyciela. 

6. Trasa wiedzie po plaży, lesie, wzgórzach morenowych, podziemiach, tunelach, akwenach wodnych.  

7. Uczestnicy spaceru wypełniają tabelę zgłoszeniową i wysyłają na klodzinski.jaroslaw@wp.pl   

8. Podpis w tabeli jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

9. Udział w spacerze jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy jest świadomy tego, że idzie na własne ryzyko. 

10. Jednak wymagamy wpłaty 20 złoty od osoby na organizację pomagającą ludziom. Numer konta podamy 

po wysłaniu zgłoszenia. Wyślemy do Ciebie info o miejscu zbiórki. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika. 

12. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie NW, NNW lub KL. 

13. Zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

14. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów spaceru. Będzie rywalizacja pomiędzy drużynami. 

15. Działamy zespołowo. Uczestnicy zostaną przydzieleni do trzech plutonów po 3 drużyny. 

16. Drużyna wykona różne zadania. Ubiór i obuwie adekwatne do spaceru. Może być mokro i brudno. 

17. Podczas spaceru obowiązują przepisy administracyjne oraz Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. 

18. Będę dbał o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników spaceru. Zwierząt nie zabieramy. 

19. Oświadczam, że jestem w stanie pokonać 10 km w trudnym terenie strefy nadgranicznej. 

20. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości. 

21. Organizatorzy spaceru nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia. 

22. Na spacer zabieramy: długopis, prowiant, uśmiech i dobry humor. 

23. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych oraz wykorzystanie wizerunku (media, FB, internet)  

24. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2017 roku. Mamy Limit 9 drużyn po 9 osób. 

25. Złamanie regulaminu  wyklucza uczestnika ze spaceru w trybie natychmiastowym. 

26. Spacer odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Dokonanych wpłat nie zwracamy. 

27. Masz prawo zrezygnować ze Spaceru w dowolnym miejscu. Powiadom o tym dowódcę. 

28. Miejsce zbiórki…………………………… Godzina zbiórki 9.00 
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                                                                                                              Z turystycznym pozdrowieniem                                                                                        

                                                                                                           Janina Wasylka, Jarosław Kłodziński 

mailto:klodzinski.jaroslaw@wp.pl

