
Letnie spacery po podziemiach Gdyni 2023 - Regulamin 

1. Pomysłodawcą spacerów po podziemiach Gdyni jest dr Jarosław Kłodziński. 

2. Organizatorem: Pozytywne Pomorze i Partnerzy.  

3. Patronaty honorowe – w drodze ☺  

4. Uczestnicy spaceru do 18 lat bezpłatnie. 

5. Terminy spacerów podamy na FB, w Ratuszu i stronach www. 

6. Teren zwiedzania: Orłowo i Redłowo, Śródmieście, Oksywie, Babie Doły 

7. Zwiedzanie odbywa się w grupach do 20 osób. Wyjątek stanowią schrony do 10 osób tylko 18+. 

8. Na koniec spaceru może być zorganizowany konkurs wiedzowy z nagrodami. 

9. Po wyczerpaniu miejsc tworzymy grupę rezerwową. Spacery odbywają się bez względu na pogodę. 

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

11. Uczestnik akceptuje regulamin. Wypełnij tabelę poniżej. Wyślij skan na adres mailowy poniżej. 

12. Zapisy wyłącznie drogą mailową na adres fundacjapp1@wp.pl  Każdy spacer potrwa do 3 h. 

13. Udział w spacerze jest dobrowolny. Każdy idzie na własne ryzyko. Długopis może być przydatny. 

14. Tradycją spacerów jest darowizna 20 zł od osoby 18+ na działalność statutową i organizacyjną fundacji.  

15. W przypadku rezygnacji z udziału w spacerze dokonanych wpłat nie zwraca się. 

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

17. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić stosowne ubezpieczenie. 

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

19. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów spaceru. 

20. Ubiór i obuwie adekwatne do spaceru. Może być mokro i brudno. 

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

22. Może być reżim sanitarny. Noszę maseczkę. Dezynfekuje dłonie, Badam temperaturę. 

23. W przypadku temperatury 37,0°C i więcej nie można brać udziału w spacerze. Wpłat nie zwraca się. 

24. Reżim sanitarny. Witamy się zdalnie. Nie podajemy dłoni. Stoimy i idziemy 2 m od siebie.  

W pomieszczeniach idąc nie zatrzymujemy się. Siadamy co drugie miejsce. Chusteczki jednorazowe. 

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

26. Oświadczam, że nie stanowię zagrożenia dla innych osób z powodu epidemii. 

27. Organizatorzy zwiedzania nie zwracają kosztów podróży. Nie zapewniają latarek, długopisów. 

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

wizerunku w mediach, na nośnikach reklamowych na czas nieokreślony. 

29. Złamanie Regulaminu wyklucza ze spaceru. Miejsce zbiórki  podajemy 2 dni przed. (sms lub mail). 

30. Ja niżej podpisany w 100% akceptuję zapisy w/w Regulaminu co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
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Operatorem Państwa danych jest Fundacja Pozytywne Pomorze. W każdej  chwili pisemnie można wnieść o usunięcie danych                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mailto:fundacjapp1@wp.pl

