Fundacja Pozytywne Pomorze zaprasza do schronu OPL (dalej SOPL) w CKZiU 2 – Regulamin zwiedzania
1. Pomysłodawcą powstania SOPL jest dr Jarosław Kłodziński – Radny Gdyni i znawca obiektów militarnych.
2. Współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”, uczestnik wielu wypraw do podziemi w Polsce i nie tylko.
3. Organizatorami SOPL i Fundatorami są: Fundacja Pozytywne Pomorze, Panowie: Tomasz i Jarosław.
4. Patronat honorowy udzielili: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Związek Miast i Gmin Morskich.
5. To będzie wyjątkowy czas spędzony ze stopami znacznie poniżej gruntu. SOPL jest w trakcie aktualizacji.
6. Być może jest to pierwszy taki schron w Polsce wykonany w warunkach domowych.
7. Większość wyposażenia jest dostępna na rynku. Wszystkie artykuły spożywcze są jadalne.
8. SOPL ma być miejscem wzorcowym dla Was do wykonania: doradzamy, podpowiadamy, inspirujemy.
9. Zapraszamy uczniów ze szkół i studentów, wspólnoty mieszkaniowe, firmy, kluby, stowarzyszenia, „domki”
seniorów, rodziny z dziećmi. Zwiedzanie jest dobrowolne. Na Twoje ryzyko.
10. Ograniczona możliwość robienia zdjęć i kręcenia filmów. Oglądać można do woli. Kontakt 601 65 88 12
11. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem. Tylko umówione wizyty przez maila fundacjapp1@wp.pl
12. W zgłoszeniu prosimy podać imię i wiek uczestnika, placówkę, nr tel., adres mailowy
13. Przewodnikiem po SOPL będzie Jarosław Kłodziński – ekspert ds. tematyki schronowej.
14. Ilość osób w grupie ograniczona – podejście indywidualne. Bagaże składamy do depozytu w SOPL.
15. Rekwizytów nie dotykamy, nie zabieramy ze sobą. Może być surowa kara. Zwierzaki zostają w domu.
16. Uczestnik nie może mieć objawów chorobowych: kaszel, katar, podwyższona temperatura do 37.0 °C.
17. Być może będzie reżim sanitarny. Akceptuję: pomiar temperatury, dezynfekcję dłoni, maseczki na twarzy.
18. Być może będziesz skierowany do lekarza pierwszego kontaktu. Przewidujemy drobne atrakcje.
19. Wymagana akceptacja regulaminu ze strony www.klodzinski.info.pl
20. W trakcie zwiedzania i noclegu zakaz spożywania alkoholu, palenia i posiadania narkotyków.
21. Bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. W środku panuje temperatura dodatnia.
22. Szatnia obowiązkowa. Nie mieszamy grup zwiedzających. Jest możliwość noclegu w schronie na 1 noc.
23. W „izbie” jest 6 „łóżek”. Uczestnik współpracuje z załogą schronu. Żywność we własnym zakresie.
24. Doba trwa w godz. 18.00 do 12.00. Koszt podobny jak w schronisku. Warunki bytowe jak w schronie.
25.Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykonuję polecenia organizatorów.
26.Trudne decyzje nie ujęte w regulaminie podejmują organizatorzy zgodnie z wynikami.
27. Udział w MM. Na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO, Fundacja jest administratorem Państwa danych osobowych i mają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia,
przenoszenia lub ograniczenia, przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Fundacja Pozytywne Pomorze, 81-185 Gdynia, KRS 0000828552

