Regulamin imprezy przyrodniczej
„Rykowisko” dnia 24 maja września 2016r. godz.18.30 – 22.00
Rykowisko to impreza plenerowa, której celem jest:
 propagowanie postawy szacunku dla otaczającej przyrody;
 propagowanie aktywności fizycznej, jako formy spędzania czasu wolnego;
 zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w zajęciach na świeżym powietrzu;
 integracja mieszkańców gminy oraz przybyłych gości;
 zachęcenie mieszkańców do rekreacyjnej formy spędzania wolnego czasu rodzinnie i z przyjaciółmi;
 zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.
2. Program imprezy:
 początek godz. 18:30 Zielona Brama 83-047 Przywidz ul. Gdańska 26;
 Prezentacja multimedialna;
 Ok 19.30 – 20.00 wyjście do lasu;
 Zakończenie imprezy ok 22.00.
3. Zgłoszenia będą zbierane drogą mailową do dnia 24 września 2016r. do godz. 12.00. na adres
zielonalatarniaoffice@gmail.com lub telefonicznie tel. 695 559 444. Planowana liczba uczestników – 50,
możliwość zapisu w dniu startu w przypadku niewyczerpania limitu. W przypadku zgłoszenia się większej
ilości osób decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń organizatorów.
5. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własną odpowiedzialność oraz
ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa
się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatorów.
6. Każdy uczestnik przy rejestracji zobowiązany jest wpisać się na listę oraz złożyć niezbędne oświadczenia.
7. Warunkiem dopuszczenia do udziału osób małoletnich jest obecność rodzica lub opiekuna.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione w czasie trwania imprezy.
9. Każdy uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na uczestnictwo w marszu potwierdzając jednocześnie, że stan
jego zdrowia pozwala na uczestnictwo.
10. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału osób poruszających się na rowerach i idących ze
zwierzętami.
11. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy
i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki
działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu
na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub
działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów
mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
1.

Kierownik imprezy:

Roksana Radomska

tel. 695 559 444;

Sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator, do którego należy również ostateczna
interpretacja niniejszego Regulaminu.

