REGULAMIN - Spaceru „RODZINA W LESIE”
1. Organizator:
Organizatorem spaceru RODZINA W LESIE jest Biuro Turystyki Aktywnej ALTERNATYWA TRAVEL.
Kontakt: Mirosław Pietrzak - biuro@alternatywa-travel.pl ; tel. 605 085 639 ; www.alternatywa-travel.pl
2. Celem leśnego rodzinnego spaceru jest:
a)
b)
c)
d)
e)

Aktywna zabawa na świeżym powietrzu.
Leśna edukacja przyrodnicza.
Integracja i wzmacnianie rodzinnych więzi.
Zwiększanie aktywności fizycznej uczestników.
Promowanie zdrowego stylu życia i obcowanie z przyrodą.

3. Warunki uczestnictwa w rodzinnym spacerze RODZINA W LESIE:
a)
b)
c)
d)

Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza na stronie www.alternatywa-travel.pl
Opłata wpisowego w wyznaczonym terminie.
Brak przeciwskazań zdrowotnych do przejścia wskazanej trasy.
Wypełnienie na starcie stosownej deklaracji dotyczącą stanu zdrowia w związku z COVID-19

4. Sprawy organizacyjne:
a) Aktywności prowadzone w ramach spaceru RODZINA w LESIE obejmują aktywności terenowe, stacjonarne i ognisko.
b) Aktywności są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających maksymalne bezpieczeństwo
uczestników.
c) Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdym użyciem.
d) Prowadzący aktywności zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego ich wykonywania.
e) Przy organizacji aktywności i spaceru w terenie uwzględnia się m.in. wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan
zdrowia i ewentualną niepełnosprawność dzieci oraz warunki bezpieczeństwa, w jakich będą się one odbywać.
f) Nie organizuje się spaceru i aktywności w terenie podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i silnego wiatru.
g) W czasie spaceru przestrzegane będą aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.
h) Uczestnicy przemieszczają się po wyznaczonej trasie w gronie wyłącznie własnych członków rodziny.
i) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) uczestnicy zachowują zasady bezpieczeństwa a osoby małoletnie przechodzą pod
opieką osoby dorosłej.
6. Organizator zapewnia uczestnikom
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

przygotowanie i obsługę wydarzenia przez zespół instruktorów ALTERNATYWA TRAVEL,
pakiet startowy dla rodziny,
ciepły posiłek (na wynos) dla uczestnika – kiełbaska, pieczywo, sosy, kawa, herbata,
transport powrotny dla kierowców na trasie Biały Bór – parking BLIZNA,
pamiątkowy pakiet rodzinny (dyplom, okolicznościowa plakietka, niespodzianka dla dziecka),
środki dezynfekujące na starcie, mecie i punktach kontrolnych wydarzenia,
ubezpieczenie NNW – 10.000 zł.

7. Postanowienia ogólne
a) Opiekę nad dzieckiem/ćmi w trakcie spaceru sprawuje rodzic/rodzice, inny opiekun prawny lub osoba upoważniona do opieki
przez ww. odpowiednim oświadczeniem.
b) Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia członkom rodziny odpowiedniego obuwia i odzieży dostosowanej do leśnych
wędrówek, napojów oraz przekąsek na czas trwania spaceru.
c) Spacer odbywa się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji pandemicznej, obowiązujących wytycznych GIS oraz panujących
warunków atmosferycznych. W przypadku odwołania spaceru przez ORGANIZATORA – wpisowe w całości zostanie
niezwłocznie zwrócona na konto uczestnika.
d) Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić deklaracje dotyczącą jego stanu zdrowia.
e) W trakcie spaceru każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych GIS. DDM – dystans, dezynfekcja,
maseczka.

8. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
a) Zgłoszenie udziału w imprezie spacer Rodzina w Lesie, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników na
podstawie ustawy RODO i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażania zgody oraz, że zostałam/em poinformowana/y
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich aktualizowania.
b) Administratorem danych osobowych uczestników spaceru RODZINA w LESIE jest organizator - Agencja eventowa
Alternatywa Mirosław Pietrzak. Wszystkie dane wrażliwe ulegają przetworzeniu zgodnie z prowadzoną przez Organizatora
Polityką Prywatności (dostępną na stronie www.alternatywa-travel.pl )
9. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

