43 RAJD PARASOLOWY
ŚWINOUJŚCIE – LATARNIA MORSKA, FORT GERHARDA

REGULAMIN
I Organizator
Gryfiński Dom Kultury
Rajd został dofinansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział
Zespół Elektrowni Dolna Odra
II Termin
sobota 20 października 2018 r., odjazd autokaru o godz. 8.30 spod sklepu Biedronka przy ul.
Sportowej (koło stadionu)
III Miejsce
Świnoujście (prawobrzeże miasta)
IV Program rajdu
- Fort Gerharda - zwiedzanie z przewodnikiem, ognisko (prowiant na ognisko we własnym
zakresie). Fort I Gerharda, zwany również Fortem Wschodnim - jeden z fortów Twierdzy
Świnoujście. Położony jest we wschodniej części miasta, w dzielnicy Warszów, na wyspie Wolin
w pobliżu latarni morskiej. Fort należy do najlepiej zachowanych do obecnych czasów pruskich
nadbrzeżnych fortów artyleryjskich w Europie. Wybudowany został w latach 1856-1863,
przeznaczony do obrony portu przed nieprzyjacielską flotą. Dwukondygnacyjna, owalna reduta,
po 1863 r. otoczona wraz ze wschodnim fragmentem wałów ziemnych fosą wodną. Obecnie jest
tu prowadzona działalność turystyczna i muzealna, jedna z najciekawszych inicjatyw związanych
z tzw. żywą historią. Zwiedzanie fortu ma formę przeszkolenia wojskowego. Turyści zwiedzają
fortecę pod opieką umundurowanego pruskiego żołnierza;
- latarnia morska – ceglana, najwyższa na polskim wybrzeżu (65 m);
- konkurs na najciekawszy parasol – konkurs indywidualny dla chętnych uczestników;
- jeśli dopisze pogoda i czas pozwoli, to podjedziemy do Wapnicy nad Jezioro Turkusowe.
V Wpisowe
Opłata dla dzieci i młodzieży szkolnej wynosi 27 zł, a dla dorosłych - 30 zł.
W cenie wpisowego: zwiedzanie z przewodnikiem Fortu Gerharda, latarni morskiej, ognisko,
znaczek okolicznościowy, przejazd autokarem i ubezpieczenie na czas trwania rajdu.

VI Kontakt i zgłoszenia:
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w pracowni turystycznej u Kamilli Gadomskiej, instruktora
turystyki w Gryfińskim Domu Kultury (tel. 695455771) do 16 października (od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00). Ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
VII Postanowienia końcowe

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione i spowodowane
przez uczestników, za które odpowiadają opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy.

3. W trakcie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz
zażywania środków psychoaktywnych.

4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, Karty Turysty,
przepisów ruchu drogowego, ppoż, o ochronie przyrody.

5. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod
opieką dorosłych lub opiekunów.

6. Uczestnicy rajdu będą pozbawieni świadczeń w przypadku niestawienia się na rajd lub
nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w regulaminie.

7. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z

Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz wykorzystanie swojego
wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe, strona internetowa GDK zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, o czym będą informować.

ZAPRASZAMY!

