
Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej 1939 - sobota 13.08.2016 godz. 9.00 

Regulamin Spaceru w trosce o bezpieczeństwo uczestników: 

1. Spacer ma popularyzować zdrowy styl życia oraz wiedzę historyczną o Kampanii Wrześniowej.  

2. Zadaniem Spaceru jest promocja Szlaku Fortyfikacji Gdyni i okolic. 

3. W roku Jubileuszu 90 lat Miasta wspominamy utworzenie 55 lat temu firmy OPEC. 

4. Uczestnikami Spaceru mogą być rodziny, osoby indywidualne w dowolnym wieku. Osoby nieletnie idą 

w towarzystwie rodziców, dziadków, wychowawcy lub nauczyciela. 

5. Uczestnicy Spaceru wypełniają tabelę zgłoszeniową i wysyłają na klodzinski.jaroslaw@wp.pl  Podpis w 

tabeli jest równoznaczny z akceptacją w 100 % regulaminu. Wyślemy do Ciebie info o miejscu zbiórki. 

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

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

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

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

10. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów Spaceru. 

11. Spacer popiera działania zespołowe i integracyjne. Organizator spaceru dopuszcza możliwość łączenia 

uczestników w drużyny po 11 osób. Drużyna wybiera pełnoletniego dowódcę. 

12. Podczas Spaceru obowiązują przepisy administracyjne oraz Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. 

13. Będę dbał o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników Spaceru. Zwierząt nie zabieramy. 

14. Oświadczam, że jesteśmy w stanie pokonać 10 km w trudnym terenie strefy nadgranicznej. 

15. Oświadczamy, że jesteśmy pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości. 

16. Organizatorzy Spaceru nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia. 

17. Na Spacer zabieramy: długopis, latarkę, prowiant, adekwatny strój i obuwie oraz uśmiech i dobry humor. 

18. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby związane ze Spacerem (media, net) 

19. Pozycja nr 1 w tabeli poniżej oznacza kapitana drużyny, który zgłasza i reprezentuje drużynę.   

20. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2016 roku. Limit 9 drużyn + lista rezerwowa. 

21. Złamanie regulaminu  wyklucza uczestnika ze Spaceru w trybie natychmiastowym. 

22. Masz prawo zrezygnować ze Spaceru w dowolnym miejscu. Powiadom o tym Organizatora sms-em. 
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                                                                                                    Z turystycznym pozdrowieniem                                                                                        

                                                                                               dr Jarosław Kłodziński - +48 601 65 88 12 
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