
INAUGURACJA SEZONU 

TURYSTYCZNEGO 2017 
 

 

Zasady udziału w „Inauguracji sezonu turystycznego 2017 w Górznieńsko-
Lidzbarskim Parku Krajobrazowym” dn. 6 maja 2017 r.  

1. Celem imprezy jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym  
oraz wiedzy o atrakcjach regionu. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017 roku do godz. 24:00. 

3. Organizatorzy imprezy są wskazani w opisie imprezy, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.g-lpk.pl. 

4. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. 
5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub 

opiekuna. 
6. Osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem 

dostarczenia Organizatorowi oświadczenia rodzica lub opiekuna (oświadczenie do pobrania na 
stronie www.g-lpk.pl). 

7. Dla trzech uczestników/zespołów, którzy/-re poprawnie rozwiążą wszystkie zadania, Organizator 
przewiduje nagrody. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o zwycięstwie decydować 
będzie czas rozwiązania zadań. 

8. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
9. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły  

w czasie imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy  

i za szkody wyrządzone przez uczestników. 
11. Uczestnicy zwiedzania wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach  

z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. 
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  organizacyjnych. 
13. Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych zasad. 
14. Ostateczna interpretacja zasad uczestnictwa należy do Organizatorów. W sprawach spornych 

decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość zasad nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania. 

15. W trakcie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania  
się poleceniom Organizatorów. 

 

 

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Edukacja społeczności obszarów chronionych 
województwa kujawsko-pomorskiego Lubię tu być… na zielonym”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATORZY: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Kujawsko-
Pomorska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu.  


