
Regulamin spaceru z OPEC po Gdyni w w dniu 21.09.2019 roku 

 

1. Pomysłodawcą spaceru jest Prezes OPEC Gdynia – Pan Janusz Różalski. 

2. Organizatorzy: OPEC Gdynia i dr Jarosław Kłodziński – Radny Miasta Gdyni.  

3. Patronat honorowy Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek. 

4. Spacery promują historię Gdyni, Wojnę obronną 1939 oraz mapę „Fortyfikacje Gdyni i okolic” 

5. Zwiedzanie terenu odbywa się w grupach do 40 osób. 

6. Uczestnikami zwiedzania mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, rodziny lub grupy znajomych. 

7. Osoby nieletnie idą tylko w obecności prawnego opiekuna. Latarka może być przydatna. 

8. Udział w spacerze wyłącznie po akceptacji regulaminu. Konieczny wpis na listę obecności. 

9. Trasa spaceru to Centrum Gdyni. Obiekty OC i użyteczności publicznej. 

10. Zapisy wyłącznie drogą mailową klodzinski.jaroslaw@wp.pl  

11. Pierwszeństwo udziału w spacerze mają osoby z rezerwacją miejsc. 

12. Udział w spacerze jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy idzie na własne ryzyko. 

13. Tradycją jest wpłata darowizny 20.00 zł od uczestnika 18+ na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. 

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

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

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

17. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów spaceru. 

18. Ubiór i obuwie adekwatne do spaceru. Może być mokro i brudno. Latarka może być przydatna. 

19. Będę dbał o bezpieczeństwo Uczestników spaceru. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu. 

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

21. Organizatorzy zwiedzania nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia. 

22. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, moich dzieci oraz wykorzystanie naszego 

wizerunku w mediach, mediach społecznościowych, na nośnikach reklamowych na czas nieokreślony. 

23.  Ilość miejsc na spacerze ograniczona. 

24. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika ze spaceru w trybie natychmiastowym. 

25. Spacery odbywają się bez względu na warunki pogodowe. Kijki do Nordic Walking mile widziane. 

26. Indywidualne miejsce zbiórki zostanie podane uczestnikom spaceru tuż przed datą wymarszu. 
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                                                                                                              Z turystycznym pozdrowieniem                                                                                        

                                                                                                                           Jarosław Kłodziński 
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