
Rajd Pełen Zadumy: Stegna-Gdynia 28-29.03.2020 

Regulamin uczestnictwa 

1. Pomysłodawcą Rajdu dalej RPZ jest Jarosław Kłodziński. 

2. Organizatorem jest: Fundacja Pozytywne Pomorze i Partnerzy. 

3. Rajd RPZ przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.  

4. Dwa dni marszu z noclegiem. Zapewniamy materac i kocyk. Ty śpiwór i poduszka. 

5. Start Stegna 2022.04.02 godz. 8.00.  

6. Ubiór adekwatny do zadania. Wskazany zapas 2 kompletów odzieży na zmianę. 

7. Dojazd we własnym zakresie  

8. Meta 2022.04.03 godziny wieczorne przy Urząd Miasta Gdynia. 

9. Stegna-Mikoszewo-Kiezmark-Cedry-Przejazdowo-Neptun-Oliwa-II-MPS-UMG 

10. Uczestnik RPZ musi okazać zgodę od lekarza na dwa dni forsownego marszu. 

11. Ilość uczestników ograniczona.  

12. Nieletni wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna. 

13. Udział w RPZ wyłącznie po akceptacji regulaminu. 

14. Wskazane jest posiadanie mapy, latarki czołowej, napojów, suchego prowiantu. 

15. Wymaga się noszenia kamizelki odblaskowej, którą zapewniamy.  

16. Może być mokro i chłodno. Nie zapewniamy transportu w przypadku kontuzji. 

17. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu. 

18. Rezerwacja miejsc drogą mailową klodzinski.jaroslaw@wp.pl  

19. Rezerwacja miejsc droga mailową fundacjapp1@wp.pl   

20. Informacje z pierwszej ręki tylko telefonicznie 601 65 88 12 

21. Zgłoszenia przyjmujemy do 2022.03.28 (poniedziałek) 

22. Udział w DK jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy idzie na własne ryzyko. 

23. Skutki prawne, finansowe za zdarzenia losowe ponosi uczestnik RPZ. 

24. Uczestnik, może wykupić ubezpieczenie NW, NNW lub KL. 

25. RPZ na trzeźwo, bez papierosa i narkotyków. Obowiązuje reżim sanitarny. 

26. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów RPZ.  

27. Organizatorzy RPZ nie zwracają kosztów podróży. Koniecznie zabierz dowód osobisty. 

28. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. 

29. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystanie mojego wizerunku  

w mediach, na Facebook, na nośnikach reklamowych na czas nieokreślony. 

30. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika z RPZ w trybie natychmiastowym. 

31. DK odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  

AKCEPTUJĘ W/W REGULAMIN W 100% CO POTWIERDZAM PODPISEM 
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