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REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 

pn. „OD HAŁDY DO HAŁDY” 

w dniach 29-31.08.2012 

 

1.Cel Imprezy : 

• popularyzacja turystyki pieszej (nordic walking), rowerowej , jazdy na rolkach  jako 
form rekreacji  i aktywnego wypoczynku, 

• promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Konopiska, 

• upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rekreacyjnych, 

• stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji, 

• integracja środowisk społecznych. 

2. Termin i miejsce Imprezy: 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska  

( przy zalewie „Pająk” ) 

• 29.08.2012 r. (środa) -  nordic walking   
start  godz.13.30  

• 30.08.2012 r. (czwartek) – rolki     
start godz.14.00  

• 31.08.2012 r. (pi ątek) – rower   
start  godz.15.00  

 

3. Trasa podana zostanie przed startem w poszczegól nych dniach.  

4. Organizatorzy : 

• Gmina Konopiska, 

• Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. 
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5. Warunki uczestnictwa : 

• udział w Imprezie jest BEZPŁATNY, 

• każdy uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Imprezy oraz 
obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Imprezy ,  

• posiadanie przez uczestników Imprezy niezbędnej wiedzy        i umiejętności 
poruszania się po drogach,  

• każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu ruchu 
drogowego, 

• każdy z uczestników powinien posiadać sprawny technicznie sprzęt, który powinien 
sprawdzić na własną odpowiedzialność przed przystąpieniem do Imprezy, 

• uczestnicy Imprezy startują  na własna odpowiedzialność, 

• osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej. 

 

6. Na trasie zabrania si ę : 

• spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

• zaśmiecania trasy Imprezy oraz miejsc przyległych, 

• niszczenia przyrody, 

• głośnego zachowywania się, 

• opuszczania wyznaczonej  trasy bez zgody Organizatora, 

• stwarzania sytuacji niebezpiecznych  

 

• 7.Informacje dodatkowe : 

• Organizator nie odpowiada za niesprawny technicznie sprzęt uczestników Imprezy, 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania Imprezy,  

• Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do regulaminu Imprezy całkowitą 
odpowiedzialność  materialną ponoszą uczestnicy Imprezy a w przypadku osób 
niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni, 

• Organizator zapewnia uczestnikom Imprezy opiekę medyczną oraz ubezpieczenie, 



 

 

Projekt pn. „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy Konopiska poprzez realizację kampanii 
promocyjnej” współfinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  

 

• Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy Imprezy ze 
względu na warunki pogodowe, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, 

• W sprawach spornych , nie objętych regulaminem imprezy decydować będzie  
Organizator Imprezy, 

• Każdego dnia na zakończenie Imprezy Organizator zapewnia uczestnikom 
poczęstunek, 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 
uczestników. 

• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

 

 

  


