
Rajd Pieszy Łeba – Gdynia w dniach 09 i 10.10.2021 

Regulamin uczestnictwa 

1. Pomysłodawcą Rajdu Pieszego dalej RP jest Jarosław Kłodziński. 

2. Organizatorami RP są: Fundacja Pozytywne Pomorze, Jarosław Kłodziński i Partnerzy. 

3. RP przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Na trasie będzie kilka zadań do wykonania. 

4. RP Łeba – Gdynia odbędzie się w ramach rywalizacji sportowej fair play. 

5. RP odbędzie się w dwa dni z noclegiem. Zapewniamy materac i kocyk. TY śpiwór i poduszka. 

6. Start 09.10.2021 w Łebie rano. Ubiór adekwatny do zadania. Godzinę startu podamy uczestnikom. 

7. Dojazd do Łeby we własnym zakresie. Transport plecaków, śpiworów po stronie organizatora. 

8. Meta 10.10.2021 w CKZiU 2 w Gdyni Obłuże. Konieczny dokument tożsamości. 

9. Uczestnik RP dostarcza oryginał oświadczenia o braku przeciwwskazań do marszu 75-90 km.  

10. Ilość uczestników ograniczona. Udział w RP wyłącznie po akceptacji regulaminu. 

11. Wskazane jest posiadanie mapy, latarki czołowej, napojów, suchego prowiantu. 

12. Wymaga się noszenia kamizelki odblaskowej. Zapewnia organizator. Może być mokro i brudno.  

13. Rezerwacja miejsc drogą mailową fundacjapp1@wp.pl , telefonicznie 601 65 88 12 

14. Pierwszeństwo udziału w RP mają osoby z rezerwacją miejsc. Udział w RP jest dobrowolny.   

15. Idziesz na własne ryzyko. Uczestnik RP częściowo pokrywa koszty organizacyjne. Wpłaty do 05.10.202. 

16. Wpisowe 100.00 darowizna na cele statutowe Fundacji PKO BO 71 1020 4900 0000 8002 3277 3283 

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

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

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

20. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów RP. Organizator RP nie zwraca kosztów podróży. 

21. Będę dbał o bezpieczeństwo Uczestników RP. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu. 

22. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego.  

23. Dobrowolnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystanie mojego wizerunku 

w mediach, na kanale youtube, na Facebook, na nośnikach reklamowych na czas nieokreślony. 

24. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika z RP w trybie natychmiastowym. 

25. RP odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Kijki do Nordic Walking mile widziane. 

26. RP odbędzie się w reżimie sanitarnym. Dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, być może maseczki. 

27. Dla najlepszych medale, puchary i upominki. Klasyfikacja indywidualna. 

AKCEPTUJĘ REGULAMIN W 100% CO POTWIERDZAM PODPISEM 

Tabelę prosimy wypełnić czytelnie 

 

lp Imię i nazwisko  Rocznik Adres mailowy Numer telefonu  podpis 

1      

2      

                                                                                                                                    

                                                                                                         Z turystycznym pozdrowieniem                                                                                                                                                                                             
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