REGULAMIN
ZAKOŃCZENIA SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE
27 PAŹDZIERNIKA 2018

Organizatorzy imprezy:





Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

IMPREZA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA.

Współpraca organizacyjna:




Gmina Pobiedziska
Pobiedziski Klub Rowerowy
OSiR w Pobiedziskach

1. WARSZTATY I TRENING NORDIC WALKING DLA KAŻDEGO:
10:00 – spotkanie z Aleksandrem Wilanowskim - prekursorem Nordic Walking w Polsce
MIEJSCE: świetlica wiejska w Stęszewku (Gmina Pobiedziska)
11:00 – trening Nordic Walking z Aleksandrem Wilanowskim
START/META: boiska przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Gmina Pobiedziska)

2. TRASA ROWEROWA - ok. 25 km (pętla)
11:00 – start rajdu rowerowego
START/META: boiska przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Gmina Pobiedziska)
Kierownik trasy: Jan Czekalski – Pobiedziski Klub Rowerowy

3. ROWEROWA TAJEMNICZA – Dotarcie na metę własnym szlakiem…
dowolna trasa z dojazdem na metę do godz. 13:00,

Meta:
boiska przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Gmina Pobiedziska)
meta czynna w godz. 12:30–14:00.

Zgłoszenia udziału:
- Zgłoszenia udziału przyjmowane są wyłącznie elektronicznie do dnia 24.10.2018, poprzez stronę
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl
- Organizatorzy ustalają limit zgłoszeń:
60 osób – Nordic Walking
100 osób – trasa rowerowa
100 osób – trasa tajemnicza

Udział w imprezie jest bezpłatny, jednakże świadczenia otrzymują tylko osoby zgłoszone w
terminie.
Uwaga: Każdy zgłoszony do 24.10.2018 r. uczestnik imprezy otrzymuje:




Znaczek pamiątkowy,
ciepły posiłek na mecie,
możliwość uczestniczenia w konkursach z nagrodami.

W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy nie gwarantują świadczeń!

Ubezpieczenie: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody
wyrządzone na trasie i mecie.
Uwagi końcowe:















Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras.
Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej!
Biorąc udział w imprezie i dokonując zapisu każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i
wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (fotorelacje, nagrania TV, relacje z imprezy) przez
media i organizatorów: na stronach www, portalach społecznościowych organizatorów, w
prasie lokalnej.
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy
i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, na stronie Organizatora oraz w mediach
społecznościowych organizatora.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
Impreza odbywa się wyłącznie po wyznaczonych w terenie szlakach turystycznych.
Organizatorzy nie odpowiadają za niesprawny sprzęt rowerowy i nie zapewniają serwisu
rowerowego na trasach.
Dbaj o środowisko przyrodnicze, w którym przebywasz!
Zachowaj ostrożność na trasie: twoja lekkomyślność zagraża tobie i innym, nie bądź obojętny
wobec niewłaściwego zachowania!
Promuj ostrożną jazdę – załóż kask ochronny!
Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas wędrówek i rajdów!
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów imprezy.

