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REGULAMIN  

RAJDU PIESZEGO 

 
§ 1. 

CEL IMPREZY 
Zadanie ma na celu promowanie wśród uczestników atrakcji turystycznych leżących na terenie 
gmin członkowskich LGD Kraina Trzech Rzek oraz zachęcenie do wspólnego, 
zorganizowanego spędzenia wolnego czasu np. w ramach stowarzyszeń nordic walking.  

 
§ 2. 

NAZWA IMPREZY 
 

Rajd Pieszy Starczanowo – Śnieżycowy Jar – Starczanowo  
 

§ 3. 
ORGANIZATOR 

 
       Organizatorem rajdu pieszego jest: Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek  
        Adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki  

 
§ 4 

 
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
 

§ 5. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do: 

 Przestrzegania regulaminu rajdu, podpisania listy obecności, podporządkowania się 
decyzjom organizatora rajdu. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym 
oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

 Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz 
przewodnika. 

 Posiadania dokumentu tożsamości. 

 Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku. 

 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pieszym tylko pod opieką osoby dorosłej.  

 Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście i przeprowadzają 
całą grupę na drugą stronę. 

 Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego 
       uczestnika. 

 Czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy. 

 Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać organizatorowi rajdu. 

 Obowiązują zachowania proekologiczne. 

 Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

 Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 
 
 

§ 6. 
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TERMINY REALIZACJI RAJDU 
Rajd pieszy odbędzie się dnia 16 marca 2014 r. 
 

§ 7. 
TRASA RAJDU PIESZEGO 

Rajd pieszy będzie przeprowadzony na trasie: Starczanowo – Śnieżycowy Jar – Starczanowo    
 

§ 8. 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ I NADZÓR 

 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek: 
Prezes Zarządu:  Renata Gembiak Binkiewicz 
Wiceprezes Zarządu: Małgorzata Najdek  
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kosakowski 
                                                                          § 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Wszelkich informacji udziela Karolina Skowrońska pod nr telefonu 535 978 545  

 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku. 

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do 
zaleceń organizatora. 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie 
przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe                            
wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób 
trzecich. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub 
       skradzione w trakcie imprezy. 

 Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację ich 
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach 
promocyjnych organizatorów.  

 Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane 
przez prasę, radio telewizję. 

 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 
 

§ 10 
ZAPEWNIENIA ORGANIZATORÓW 

Organizatorzy rajdu pieszego zapewniają uczestnikom: 

 poczęstunek wraz z napojem 
 

 
§ 11 

ZGŁOSZENIA 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się w biurze LGD do dnia 12 marca 2014 r.  
 

 

Każdy uczestnik rajdu pieszego podpisując listę obecności akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (zgodnie z ustawą z dn. 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 


