SKARBY JUBILATKI – Kopa pereł dla Gdyni
Gra miejska po Gdyni na okazję jubileuszu nadania praw miejskich
Samorząd i Nowa Era 1989 do 2021 r. już 6 lutego 2021
1. Pomysłodawcą „Kopy pereł dla Jubilatki” jest dr Jarosław Kłodziński – Radny Miasta Gdyni.
2. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek.
3. Organizację zadania wspiera OPEC Gdynia, Urząd Miasta Gdynia, CKZiU nr 2.
4. Spacery promują ponad 2000 lat historii Gdyni od Kultury Oksywskiej do współczesności.
5. Uczestnikami gry miejskiej mogą być osoby 18+, rodziny lub grupy znajomych do 4 osób.
6. Spacer „Skarby Jubilatki” ma charakter rywalizacji pomiędzy uczestnikami.
7. Osoby nieletnie idą tylko w obecności prawnego opiekuna. Zabierz ze sobą długopis.
8. Udział w spacerze wyłącznie po akceptacji regulaminu. Konieczny wpis na listę obecności.
9. Trasa czwartego spaceru wiedzie po perłach Gdyni w cezurze czasowej od 1989 do współczesności.
10. Zapisy wyłącznie drogą mailową klodzinski.jaroslaw@wp.pl lub telefonicznie 601 65 88 12
11. Udział w spacerze jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy idzie na własne ryzyko.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika.
13. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie NW, NNW lub KL.
14. Podczas spaceru jest zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
15. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów spaceru.
16. Ubiór i obuwie adekwatne do spaceru. Może być mokro i brudno.
17. Będę dbał o bezpieczeństwo Uczestników spaceru. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu.
18. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości.
19. Organizatorzy zwiedzania nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia.
20. Zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych osobowych oraz wykorzystanie naszego wizerunku w
mediach, mediach społecznościowych na czas nieokreślony.
21. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika ze spaceru w trybie natychmiastowym.
22. Spacery odbywają się bez względu na warunki pogodowe. Kijki do Nordic Walking mile widziane.
23. Każdy uczestnik spaceru podaje 5 „Pereł Gdyni”, które według niego są najcenniejsze w krajobrazie Gdyni.
24. Spotykamy się w sobotę 6 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w Muzeum Emigracji.
25. Nagroda główna przez losowanie w okolicy daty 10.02.2021 r. - to weekend w uzdrowisku dla 2 osób.
ZAPOZNAŁEM/LIŚMY SIĘ Z REGULAMINEM. W 100% GO AKCEPTUJĘ. JESTEM
ŚWIADOMY, IDĘ NA WŁASNE RYZYKO CO STWIERDZAM PONIŻEJ PODPISEM
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