
Bałtycka Droga Krzyżowa Stegna - Gdynia 20-21.03.2021 

Regulamin uczestnictwa 

1. Pomysłodawcą Bałtyckiej Drogi Krzyżowej jest Jarosław Kłodziński. 

2. Organizatorami są: Franciszkanie z Gdyni i Fundacja Pozytywne Pomorze. 

3. BDK zgłoszona do Wojewody Gdańskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji. 

4. Bałtycka Droga Krzyżowa (dalej BDK) jest dla osób pełnoletnich. Nieletni pod opieką. 

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

6. Start 20.03.2021 w Stegnie (sobota godzina poranna). Ubiór adekwatny do zadania. 

7. Transfer: Autobus 870 „Gryf” wyjazd z Gdańska lub własny transport. Do uzgodnienia. 

8. Meta 21.03.2021 niedziela wieczorem w Gdyni. To dwa dni pielgrzymkowe. 

9. Trasa: Stegna, Mikoszewo, Kiezmark, Cedry Małe, Przejazdowo, Neptun, Oliwa, Gdynia. 

10. Wskazana wizyta u lekarza rodzinnego, to 69 km marszu. Idziemy bez względu na pogodę. 

11. Ilość uczestników kilkanaście osób. Udział w BDK wyłącznie po akceptacji regulaminu. 

12. Wskazane jest posiadanie latarki, napojów, suchego prowiantu na pierwszy dzień marszu. 

13. Noś kamizelkę odblaskową. Zapewniamy transport bagażu. Cenne rzeczy tylko przy sobie.  

14. Zgłoszenia drogą mailową fundacjapp1@wp.pl  do 16.03.2021. Info pod nr tel. 601 65 88 12 

15. Udział w BDK jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy idzie na własne ryzyko. Wygodne obuwie. 

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

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

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

19. Uczestnik wykonuje polecenia organizatorów BDK. Nie zwracamy kosztów podróży. 

20. Będę dbał o bezpieczeństwo Uczestników BDK. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu. 

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

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

w mediach społecznościowych, na nośnikach reklamowych na czas nieokreślony. 

23. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika z BDK w trybie natychmiastowym. 

24. Reżim sanitarny: pomiar temperatury ciała, noś maseczkę!, dystans 2 mb, idziemy jeden za drugim, 

dezynfekujemy dłonie, własny kubek, własne sztućce, chusteczki higieniczne, WC co ok. 10 km.  

AKCEPTUJĘ REGULAMIN W 100% - PODPIS. Czytelnie wypełnij tabelkę 

Oświadczam, że w domu temperatura ciała jest do 37 °C, nie kaszlę, nie mam duszności.  

Mam smak i węch. Tabelę prosimy wypełnić czytelnie 

 

lp Imię  Rok urodzenia Znak Zodiaku Numer telefonu mobile podpis 

1      

2      

  

 

Co powinniśmy wiedzieć o Tobie? 

mailto:fundacjapp1@wp.pl

