- PIESZO PRZEZ BORY -

REGULAMIN
II Marszu Charytatywnego Pieszo Przez Bory
dla Hospicjum „Nadzieja” w Toruniu

Ocypel 11-14.06.2020
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I. ORGANIZATORZY

Organizatorem imprezy jest
Stowarzyszenie Pieszo przez Bory
Rynek 5 , 83-200 Starogard Gdański
www.pieszoprzezbory.pl
Osoba do kontaktu : Sylwia Graban
Tel: 693352035
e-mail: kontakt@pieszoprzezbory.pl
zwane dalej „Organizatorem”.

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Współorganizatorem imprezy jest podmiot
LifeTrip – Warszawska Szkoła Przetrwania – Survival & Bushcraft
www.lifetrip.pl
Osoba do kontaktu : Sebastian Kostański
Tel: 505335623
zwany dalej „Współorganizatorem”

III. PATRONI

1. Grupa Bushcraft Poland

IV. CELE I ZAŁOŻENIA MARSZU
1. Zebranie środków na budowę nowego budynku dla Hospicjum Nadzieja i oddziału pielęgnacyjnoopiekuńczego dla dzieci w domu i poza domem w Toruniu.
2. Promocja aktywnego wypoczynku.
3. Integracja osób, które propagują zdrowy tryb życia.
4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5. Kreowanie społecznie odpowiedzialnej postawy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w formie
wolontariatu
6. Promocja pięknych i malowniczych Borów Tucholskich oraz Pomorza

V. TERMIN I TRASA

1. II Marsz Charytatywny odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2020 roku
2. Biuro Marszu : Ocypel , Baza Harcerska , czynne od 8:00 przez wszystkie dni wydarzenia
3. Trasa około 18 km. Szlak obejmuje trasę w układzie Ocypel – Wda – Wdecki Młyn – Ocypel,
piaszczysta, głównie przez leśne ścieżki , niewielki odcinek drogi asfaltowej.
4. Mapka trasy dostępna od połowy kwietnia na stronie www.pieszoprzezbory.pl oraz na portalach
społecznościowych , każdy z uczestników otrzyma także wersje drukowana dołączona do pakietu
startowego w chwili potwierdzenia przybycia w biurze marszu
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub terminu wydarzenia w sytuacji , gdy z
przyczyn niezależnych od niego np. złe warunki pogodowe przeprowadzenie marszu na
zaproponowanej trasie i realizacja założeń nie będzie możliwe.
6. Uczestnicy powinni być ubrani w stosowne do warunków pogodowych stroje sportowe, wygodne
obuwie. Osoby, które w formularzu zadeklarują skorzystanie z noclegu w Bazie Harcerskiej, powinni
mieć ze sobą namioty/plandeki oraz śpiwory.
7. W połowie trasy, przewidziany jest krótki odpoczynek, na miejscu będą wolontariusze z
przekąskami oraz napojami dla uczestników
8. Po zakończeniu marszu w Bazie Harcerskiej przewidziane jest ognisko oraz różne atrakcje
dodatkowe.
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9. Organizator zapewnia miejsce na rozbicie namiotu, powieszenie hamaka, wynajem domku oraz
miejsce parkingowe dla uczestników marszu.
10. Plan imprezy ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom.

VI. UCZESTNICTWO I WARUNKI

1. W marszu mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie.
2. Dzieci i młodzież mogą być uczestnikami tylko pod opieką osób dorosłych/prawnych opiekunów.
3. Liczba uczestników jest ograniczona – maksymalnie 700 osób
4. Warunkiem uczestnictwa jest :
a) wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego
b) wpłata wpisowego w kwocie adekwatnej do składu osobowego na zgłoszeniu na konto
Stowarzyszenia Pieszo przez Bory
Rynek 5 , 83-200 Starogard Gdański
Nr rachunku : 43 1600 1462 1897 4157 0000 0002
W tytule wpisując nr ID swojego zgłoszenia
5. Organizator przewiduje możliwość wpłaty dodatkowych datków do puszek (w ramach oficjalnie
założonej zbiórki, zgłoszonej do MSWiA) na miejscu wydarzenia.
6. Całość zebranej kwoty zostanie przekazane na konto Hospicjum Nadzieja w Toruniu, które zgodnie
z umową wykorzysta zebrane środki wyłącznie na realizację celów statutowych.
7. W zależności od dnia przyjazdu uczestnicy marszu zgłaszają się do biura organizatora Baza
Harcerska w Ocyplu w celu weryfikacji danych i odebrania pakietu startowego.
8. Organizator zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestników marszu.
9. W czasie całej imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
10. Na terenie obozu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania wolności, obyczajów i poczucia
bezpieczeństwa drugiej osoby i środowiska. Zanim zapalisz papierosa – upewnij się, że nie
spowodujesz tym dyskomfortu u osób w Twoim otoczeniu, oraz że zabierzesz ze sobą wszelkie
pozostałości po nim.

VII. INNE POSTANOWIENIA
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz
dokonanie wpłaty kwoty na konto Stowarzyszenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego typu marszu, w tym zagrożenia
potencjalnymi wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) a
także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego
wykonywania poleceń służb zabezpieczających trasy z ramienia Organizatora pod rygorem
dyskwalifikacji
3. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i
niezależnie od powyższego, zobowiązane są opuścić trasę i miejsce II Marszu Charytatywnego –
Pieszo przez Bory.
4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku zostaną
wręczone uczestnikom do podpisania w chwili zgłoszenia się do biura marszu.
5. „Niezbędnik uczestnika marszu” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
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Załącznik nr 1

„Niezbędnik uczestnika marszu”

1. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w wygodne obuwie, ubrania na różne warianty pogody
(w tym kurtkę przeciwdeszczową)
2. Warto zabrać podręczny plecak a w nim: woda, przekąski, kanapki według potrzeb
3. Latarkę
Jeśli planujesz zostać na wszystkie dni imprezy zabierz :
1. Namiot/tarp, hamak/śpiwór, karimatę , ciepłe ubrania, ręczniki (Na terenie bazy znajduje się
kilka łaźni prysznicowych)
2. Apteczkę a w niej : leki przeciwbólowe, plastry na pęcherze, bandaż, coś na kleszcze oraz
komary, oraz leki, które stosujesz na co dzień
3. Jeśli chcesz skorzystać z noclegu w domku w Bazie Harcerskiej, zabierz śpiwór i poduszkę;

UWAGA
Ilość miejsc noclegowych w Bazie Harcerskiej oraz polu namiotowym ograniczona.
Z uwagi na wewnętrzną politykę organizatorów ( FDDS i ZHP) dotyczącą ochrony środowiska
naturalnego zachęcamy uczestników do zabrania bidonów, termosów, własnych turystycznych
zestawów gastronomicznych(sztućce, talerzyki) by nie produkować odpadów plastikowych.
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