Regulamin spaceru rowerowego:
Tajemnice Gdańska

1. Organizatorem spaceru jest Krzysztof Kowalczyk adres zam. ul. Jana Pawła II
1C/39, 80 - 462 Gdańsk, nr tel. 509214048, prowadzący dział. gosp. pod nazwą
Active Days.pl Krzysztof Kowalczyk ul. Rzeczna 11, 76-251 Kobylnica, NIP 839-13500-49. Tel 509214048, email: krzysiek@opwiedzmiswojahistorie.com.pl
2. Spacer ma charakter otwarty i każdy ma prawo wziąć w nim udział.
3. Poziom trudności spaceru: łatwy
4. Tempo jazdy jest dostosowane do możliwości wszystkich Uczestników z
uwzględnieniem komfortowych warunków uczestnictwa dla całości grupy.
5. W przypadku zdecydowanego opóźniania jazdy Organizator może wykluczyć z
uczestnictwa w spacerze osoby nienadążające za grupą. Pod warunkiem zwrotu
pełnej opłaty za uczestnictwo.
6. Opublikowana na stronie internetowej trasa spaceru może ulec zmianie, również w
czasie przejazdu.
7. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w spacerach tylko pod opieką pełnoletnich
opiekunów.
8. Biorąc udział w spacerze Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swoim
wizerunkiem w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.
9. W przypadku drobnych awarii (np. przebita dętka lub inne możliwe do usunięcia na
miejscu), Uczestnik odpowiedzialny jest za sprawność sprzętu na którym bierze
udział w imprezie.
10. Uczestnicy spaceru zobowiązani są do poruszania się zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego.
11. Na miejsce rozpoczęcia spaceru Uczestnicy dostają się we własnym zakresie.
12. Każdy Uczestnik biorąc udział w spacerze zobowiązany do akceptacji regulaminu
spaceru dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub spaceru.
13. Opłata za uczestnictwo w spacerze wynosi:
a. Płatne przelewem przed spacerem – 25 zł
b. Płatne gotówką w dniu spaceru – 30 zł
14. Uczestnicy nie są objęci są ubezpieczeniem i jadą na własną odpowiedzialność.
15. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i Nazwisko Uczestnika/uczestników
Nr telefonu kontaktowego
UWAGA: Zgłoszenie mailowe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
W zgłoszeniu mailowym można ująć więcej niż jednego Uczestnika podając dla
wszystkich zgłaszanych powyższe dane.
16. Płatności należy dokonać przelewem na numer rachunku:
Active Days.pl Krzysztof Kowalczyk 62194010765072410400000000
17. W przypadku realizacji przelewu po dacie ostatecznego przyjmowania zgłoszeń
Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na miejsce i w dniu startu spaceru
potwierdzenie realizacji przelewu opłaty uczestnictwa.

18. Pozostałe opłaty wynikające z wstępu do ewentualnych atrakcji na trasie spaceru,
ewentualne koszty transportu Organizator opublikuje na stronie spaceru. Opłaty
dodatkowe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

