
REGULAMIN 
,,KIELCE NATURALNIE – SPACERY PRZYRODNICZE’’ 

 organizowanych przez Geopark Kielce, Geopark Świętokrzyski oraz Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach  
w ramach akcji Lato w Mieście 2020  

 
 

§ 1  
Cele spacerów 

 
1. Popularyzacja wiedzy o atrakcjach przyrodniczych miasta Kielce. 
2. Poznanie obiektów i terenów przyrodniczo cennych oraz wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego Kielc.   
 

 
§ 2  

 Uczestnicy 
 

Do udziału w  ,,KIELCE NATURALNIE – SPACERACH PRZYRODNICZYCH” (zwanych dalej spacerami) zapraszamy uczestników – dzieci, młodzież, osoby 
dorosłe. Uwaga: w przypadku obecności w osób niepełnoletnich, konieczny jest udział osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub upoważnionej, przez opiekuna 
prawnego uczestnika.                
 

§ 3  
Miejsce i termin 

  
1. Terminy spacerów – w każdą niedzielę lipca i sierpnia: 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08,16.08, 23.08, 30.08  
2. Miejsce spacerów: miasto Kielce. 
3. Trasa poszczególnych spacerów będzie podawana na tydzień przez terminem danego spaceru na stronach internetowych https://geopark-kielce.pl oraz 

http://pttkkielce.pl 
4. Godzina rozpoczęcia spacerów: 10:00;  
5. Maksymalny czas trwania spacerów – do 3 godzin 
6. Spacery będą prowadzić przewodnicy – pracownicy Geoparku Kielce. 
 

 
§ 4  

Warunki uczestnictwa 

 
1. Osoba chętna do udziału w spacerze musi się zgłosić w biurze PTTK Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. 41/ 344 77 43 
2. Koszt udziału w jednym spacerze to 5,00 zł/os. Opłatę należy uiścić w biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK lub na konto Regio Travel nr rachunku 
bankowego 02 2490 0005 0000 4520 7000 1876 
3. Opłaty należy wpłacać od daty ogłoszeniu spaceru do ostatniego piątku, godz. 15:00, poprzedzającego termin spaceru.  
4. Dopuszczalna maksymalna liczba uczestników – 30 osób na każdy spacer 
5. W przypadku rezygnacji z udziału w spacerze, należy telefonicznie poinformować Organizatorów o tej decyzji.  
6. Każdy z uczestników spacerów bierze w niej udział na własne ryzyko, tym samym ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w 
mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników gry lub osób postronnych. 
7. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi Gry w przypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy 
uszczerbku na zdrowiu.  
 

§ 5  
Zasady bezpieczeństwa  w związku  

z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 
 

1. Wszyscy uczestnicy spacerów będą zobowiązani do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także 
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
2. Ilość uczestników spacerów nie może przekroczyć 30 osób. 
3. W trackie spacerów należy utrzymywać dystans społeczny – 2 m. Ograniczenie to nie dotyczy osoby, która uczestniczy w spacerze z dzieckiem poniżej 13. 
roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. 

 
  § 6  

Postanowienia końcowe 
1. Każdy Uczestnik spaceru akceptując Regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach ze spacerów zamieszczonych  w mediach oraz 
materiałach promocyjnych Organizatora.   
2..Uczestnicy spacerów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
3. Spacery odbywać się będą bez względu na pogodę. 
4. Organizator ze względu na pogodę może skrócić planowaną wcześniej trasę. 
5. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizatorzy nie odpowiadają. 
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez Organizatorów.  
7.Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. 

 
 
 
 

Dobrego humoru i dobrej pogody i zabawy życzą Organizatorzy. 


