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REGULAMIN 

rodzinnej gry terenowej GREEN ZONE  

(Bezpieczni/(Nie)bezpieczni) 

 

§1 
Regulamin ma zastosowanie dla uczestników rodzinnej gry terenowej GREEN ZONE 
(Bezpieczni/(Nie)bezpieczni) w formie stacjonarnej*, organizowanym przez Stowarzyszenie 
MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 14/1 w dniu 21 marca 2021, od godziny 9.30 do 
14.30 na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zwanej dalej Wydarzeniem. 
Mapa terenu, na którym odbywa się gra jest dostępna na miejscu startu w punkcie informacyjnym 
Organizatora oraz do pobrania na stronie www.magnoliastowarzyszenie.pl w dniu wydarzenia. 
(*gra w formie online jest dostępna w dniu wydarzenia na stronie fb Organizatora).  

§2 
1. Wstęp na Wydarzenie jest nieodpłatny. 
2. Ze względu na zagrożenie epidemiczne starty odbywają się indywidualnie. Liczba uczestników 

ograniczona.  
3. Na starcie przed rozpoczęciem gry nie muszą stawiać się uczestnicy, którzy wydrukowali  mapę 

i opis gry udostępnione na stronie Organizatora. 
4. Udział w Wydarzeniu mają osoby, które: 

a) W pierwszej kolejności zarejestrowały się poprzez dostępny formularz na w 
wydarzeniu na fb oraz na stronie organizatora w zakładce Inicjatywy 
https://magnoliastowarzyszenie.pl/inicjatywy/ 

b) W drugiej kolejności osoby, które zarejestrowały się w punkcie informacyjnym 
organizatora przed wejściem na imprezę, o ile nie został wyczerpany limit uczestników. 
 

§3 
1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do stosowania się do niniejszego 

regulaminu,  a w szczególności do: 
a) zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w 

wydarzeniu. 
b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących 

wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników wydarzenia, 
2. stosowania się do zachowania odpowiedniej odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób 

nie będących członkami rodziny.  
3. Każdy uczestnik (rodzina) startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). 
4. W trakcie gry nie przewidujemy współzawodnictwa – każdy (każda rodzina/zespół) bierze 

udział indywidualnie, przy zachowaniu zasad dystansu społecznego oraz wymagań 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas 
wydarzenia. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. 
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6. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zasad obowiązujących osoby poruszające się po 
terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, które dostępne są na stronie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku pod adresem: www.gdansk.lasy.gov.pl. 
 

§4 
1. Zabrania się: 
a) Udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
b) zakłócania porządku podczas wydarzenia, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach 

obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, 
religijnym, społecznym itp., 

c) spożywania napojów alkoholowych, 
d) spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych podobnie 

działających środków, 
e) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe, 
f) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru, 
g) zaśmiecania terenu wydarzenia. 

 
2. Osoby objęte kwarantanną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu. 
3. Podczas imprezy należy utrzymywać określony odrębnymi przepisami dystans społeczny. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w celu zapewnienia 

dystansu społecznego ustanowionego odrębnymi przepisami.  
 

§5 
Nadzór nad porządkiem w punkcie organizatora sprawują służby porządkowe powołane przez 
Stowarzyszenie MAGNOLIA. 

 
§6 

Pracownicy służby porządkowej powołanej przez Stowarzyszenie MAGNOLIA upoważnieni są do 
wydawania dyspozycji oraz poleceń dotyczących m.in.: 
ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego 
mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich 
Policji. 

 
§ 7 

Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do 
właściwych organów ścigania. 

 
§ 8 

Osoby uczestniczące w wydarzeniu, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają 
dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo 
a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów 
promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej Stowarzyszenia MAGNOLIA. 

https://magnoliastowarzyszenie.pl/
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Zdjęcia i nagrania mogą być udostępnianie lokalnym mediom i udostępniane w mediach 
społecznościowych organizatora.  
 

§ 9 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego rozdziału w przypadku zmian 
przepisów prawa lub czynników zewnętrznych mających wpływ na zasady realizacji Wydarzenia. 
 

§ 10 
Osoby uczestniczące w Wydarzeniu, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do 
zapoznania z informacjami o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w 
Stowarzyszeniu MAGNOLIA, dostępnymi w zakładce na stronie organizatora 
magnoliastowarzyszenie.pl. 
 

§ 11 
Wszelkie skargi lub uwagi dotyczące przebiegu wydarzenia należy składać w formie pisemnej na 
adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na e-mail: 
kontakt@magnoliastowarzyszenie.pl. 

§ 12 
Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 

 

 

Gdańsk, 18.03.2021 

Organizator: 

 

 

 

Partnerami wydarzenia są:  

 
 

Partnerzy medialni:  
 

Stowarzyszenie MAGNOLIA 
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