Spacer rodzinny po Kępie Oksywskiej, sobota 15.09.2018
Regulamin dla uczestników:
1. Pomysłodawcą spaceru jest Prezes OPEC Gdynia Pan Janusz Różalski.
2. Organizatorami spaceru są: OPEC Gdynia i dr Jarosław Kłodziński.
3. Spacer promuje zdrowy styl życia, wiedzę o polskich żołnierzach września 1939 roku.
4. Uczestnikami spaceru mogą być osoby fizyczne, rodziny lub grupy znajomych.
5. Osoby nieletnie idą tylko w towarzystwie prawnego opiekuna.
6. Trasa wiedzie po lesie, wzgórzach morenowych i podziemiach.
7. Uczestnicy spaceru wypełniają tabelę zgłoszeniową i wysyłają na klodzinski.jaroslaw@wp.pl
8. Podpis w tabeli może być zastąpiony oświadczeniem o akceptacji regulaminu w 100%.
9. Udział w spacerze jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy jest świadomy tego, że idzie na własne ryzyko.
10. Jednak wymagamy wpłaty 20 złoty od osoby 18+ na wsparcie leczenia osób chorych onkologicznie.
Numer konta podamy po wysłaniu zgłoszenia. Wyślemy do Ciebie info o miejscu zbiórki.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika.
12. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie NW, NNW lub KL.
13. Zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
14. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów spaceru.
15. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy plutony po 3 drużyny.
16. Drużyna wykona różne zadania. Ubiór i obuwie adekwatne do spaceru. Może być mokro i brudno.
17. Podczas spaceru obowiązują przepisy administracyjne oraz Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
18. Będę dbał o bezpieczeństwo Uczestników spaceru. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu.
19. Oświadczam, że jestem w stanie pokonać ok. 8 km w trudnym terenie strefy nadgranicznej.
20. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości.
21. Organizatorzy spaceru nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia.
22. Na spacer zabieramy: długopis, prowiant, uśmiech i dobry humor.
23. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych oraz wykorzystanie wizerunku (social media, FB, internet)
24. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września 2018 roku. Ilość miejsc ograniczona.
25. Złamanie Regulaminu może wykluczyć uczestnika ze spaceru w trybie natychmiastowym.
26. Spacer odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Dokonanych wpłat nie zwracamy.
27. Miejsce zbiórki…………………………… Godzina zbiórki 10.00
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Z turystycznym pozdrowieniem
Jarosław Kłodziński

Podpis

