
Regulamin spaceru 12 godzinnego.                                
 
Organizatorem spaceru jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
Spacer nie ma charakteru zawodów sportowych, odbędzie się bez względu na warunki 
pogodowe w dniach 18 czerwca 2021 od godziny 19.00 do 19 czerwca 2021 do godziny 7.00 
zgodnie z wyznaczoną trasą i harmonogramem.  
 
1. Spacer ma charakter pieszy – w ramach spaceru niedozwolone jest pokonywanie trasy za 

pomocą jakiegokolwiek środka transportu (w tym także roweru i łyżworolek), można 
jednak używać kijków trekkingowych i nordic walking.  

2. Udział w spacerze 12 godzinnym możliwy jest  po wcześniejszym zgłoszeniu się  poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

3. Udział w spacerze odbywa się w zwartej grupie, oddalenie się od grupy oznacza 
rezygnację z udziału w spacerze. Grupę prowadzi i zamyka odpowiednio oznaczony 
przedstawiciel organizatora. 

4. Udział osób niepełnoletnich od 13 roku  wymaga pisemnej zgody pełnoletniego opiekuna. 
5. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność (zalecane jest wykupienie 

polisy NNW)  
6. Przez cały czas trwania spaceru organizator będzie miał ze sobą apteczkę. 
7. Osoby uczestniczące w spacerze zobowiązane są stosować się do postanowień 

niniejszego regulaminu, poleceń organizatora oraz do zasad ruchu drogowego.  
8. Każdy z uczestników spaceru obowiązany jest posiadać: okrycie wierzchnie, 

przeciwdeszczowe i chroniące przed zimnem, odpowiednie obuwie, latarkę z 
naładowanym kompletem baterii, element odblaskowy, telefon komórkowy (numer proszę 
podać w karcie zgłoszeniowej).  

9. Uczestników spaceru obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania 
napojów alkoholowych i środków odurzających. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do obowiązujących w kraju 
na dzień trwania spaceru wytycznych, odnoszących się do zasad zachowania  w okresie 
pandemii. Zaleca się w czasie trwania spaceru samodzielną dezynfekcję rąk oraz 
wyposażenia. 

11. Wszelkie nadzwyczajne lub niebezpieczne zdarzenia  zaistniałe w trakcie trwania spaceru 
należy bezwzględnie zgłaszać organizatorowi. 

 
Formularz zgłoszeniowy: 

 
 
Imię uczestnika:  
 
 
Nazwisko uczestnika:  
 
 
Adres uczestnika:  
 
 
Email uczestnika:  
 
 
Telefon uczestnika:  

 
 

 



OŚWIADCZENIE 1 
 
Oświadczam, że : 
1) W okresie ostatnich 14 dni nie miałam/miałem kontaktu z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. 
2) Obecnie nie występują u mnie objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 
mięśni, bóle gardła). 
3) Obecnie nie występują u mojego dziecka/podopiecznego/któregoś z domowników objawy 
infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła). 
4) Obecnie nie jestem objęta/objęty nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną.  
5) Moje dziecko/podopieczny lub ktoś z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym lub kwarantanną.  
W razie wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 nie wezmę udziału w 
wydarzeniu oraz poinformuję o tym organizatora. 

 
OŚWIADCZENIE 2 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin spaceru. Oświadczam, że posiadam 
ważne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz że ponoszę wszelką odpowiedzialność za 
straty powstałe z mojej winy w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu i nie stosowaniem 
się do zaleceń Organizatora. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi moich danych 
osobowych w celach rozpatrzenia i procedowania niniejszego wniosku zgodnie z zasadami 
ochrony danych osobowych wyrażonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1. 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w  Łodzi. 
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl. 
Podane dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż wymagane jest przechowywanie 
dokumentacji dotyczącej niniejszego wniosku. 
 
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności 
prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 
oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podpis uczestnika: 
 

lub: 
 

Podpis pełnoletniego opiekuna: 
  
Imię opiekuna: 
 
Nazwisko opiekuna: 
Adres opiekuna: 
Email opiekuna: 
Telefon opiekuna: 


