REGULAMIN
Spacer Nocy Świętojańskiej Tropem Tajemniczych Legend

I. Cel wycieczki:
- wzbudzenie zainteresowania legendami
- poznanie wybranych legend ,
- poznanie zasad orientacji nocą w terenie,
- integracja międzypokoleniowa.

II. Organizatorzy:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gądno
Gminne Stowarzyszenie Turystyczne „Tur-Mor”
Stowarzyszenie Regionalne w Moryniu "Zakole Dolnej Odry"

III. Termin spotkania :
24 czerwca 2022. (piątek)
IV. Przebieg spaceru:
21.00 – Zbiórka uczestników na plaży w Gądnie;
– przywitanie, omówienie przebiegu trasy, przypomnienie regulaminu wycieczki oraz zasad
zachowania w lesie, na drogach publicznych,
22.00 puszczenie wianków i lampionów na jezioro Morzycko
22.15- wyjście na spacer
V. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w spacerze jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik bierze udział w wydarzeniu wyłącznie na
własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Uczestnik posiada własną latarkę.
3. Organizator nie zapewnia poczęstunku.
4. W trakcie spaceru uczestnicy poruszają się zgodnie z otrzymaną instrukcją
5. W spotkaniu mogą wziąć udział: osoby dorosłe, rodziny. Osoby poniżej 18 roku życia
mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
6. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia:
a) tylko i wyłącznie przez stronę www.elektronicznezapisy.pl
7. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Bezwzględnym warunkiem udziału w spacerze jest pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu organizacji
wydarzenia oraz osobnej zgody na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej w
celu promocji.
Stosowne dokumenty będą dostępne w miejscu rozpoczęcia spaceru. W przypadku osób
niepełnoletnich zgody za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
9. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
zapisów niniejszego regulaminu.
VI. Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy Wycieczki nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas spaceru, za wypadki i szkody
wynikłe w czasie spaceru, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
3. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki ze względu na złe warunki atmosferyczne.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu spaceru.

