
Projekt "Na szlaku" współfinansowany ze środków Miasta Słupsk 

Regulamin  
 

I. Sprawy ogólne: 

1. Organizatorem wędrówek pieszych jest Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE” oraz 

Miasto Słupsk. 

 

2. Dane kontaktowe organizatora: 

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE 

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33 

www.inspiruj.org inspiracje@inspiruj.org    / tel. 59 723 51 20 

 

3. Osoba do kontaktu: 

Robert Chomicki – koordynator projektu / tel. 59 723 51 20 r.chomicki@inspiruj.org 

 

4. Informacja projektowa: 

Rajdy piesze i kajakowe z cyklu „Na Szlaku” są zadaniem publicznym współfinansowanym ze 

środków Miasta Słupsk ( w ramach otwartego konkursu ofert na zadania związane z turystyką).  

 

5. Cele projektu: 

- ukazanie i promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w sposób 

aktywny 

- promowanie walorów turystycznych Ziemi Słupskiej i okolic miejsca zamieszkania 

-  wspieranie działania zespołowego i integracji środowisk  

 

6. Trasy będą przebiegać na terenach Ziemi Słupskiej z wykorzystaniem szlaków turystyki 

pieszej oraz rzeki Słupi. Miejsce startu zostanie podane najpóźniej w dniu otwarcia rejestracji 

uczestników (tydzień przed wędrówką). Trasy są zróżnicowane pod względem długości (od 15 

do 25 km).  

 

II. Uczestnictwo 

 

1. Uczestnikami wędrówek mogą być pełnoletni mieszkańcy, pełnoletnie mieszkanki miasta 

Słupska. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wędrówkach pod opieką osoby 

pełnoletniej. Minimalny wiek osoby uczestniczącej w wędrówkach to 12 lat. 

 

2. Aby wziąć udział w rajdzie należy zapisać się, wskazując liczbę osób i dane kontaktowe 

(imię, nazwisko oraz numer telefonu): 

a) telefonicznie (nr tel. 59 723 51 20) 

b) mailowo (inspiracje@inspiruj.org) 

c) osobiście (Słupsk, ul. Partyzantów 33) 

 

3. Uczestnictwo w wędrówkach jest bezpłatne. 
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4. Należy ubrać się wygodnie, odpowiednio do warunków atmosferycznych.  

 

III. Organizacja: 

 

1. Organizator zapewnia: 

a) ubezpieczenie NNW; 

b) upominek dla uczestników/czek wędrówki; 

c) dobrą zabawę (z dobrą pogodą mogą być małe trudności); 

d) przygotowaną trasę z zadaniami do wykonania; 

 

2. Ramowy program wędrówek: 

a) Start o godz. 9:00 we wskazanym w ogłoszeniu miejscu. 

b) Przygotowanie uczestników do wędrówki (omówienie trasy i zadań) 

c) Realizacja trasy – połączone z wykonywaniem na trasie punktowanych zadań.  

d) Na zakończenie trasy zorganizowane będzie ognisko. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

 

1. Na trasie obowiązują również zasady zachowania się w lesie uregulowane Ustawą o lasach  

z dnia 28 września 1991 r. 

Art. 31. W lasach zabrania się: 

1) zanieczyszczania gleby i wód 

2) zaśmiecania 

3) rozkopywania gruntu 

4) niszczenia grzybów oraz grzybni 

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin 

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz 

znaków i tablic 

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych 

8) rozgarniania i zbieranie ściółki 

9) wypasu zwierząt gospodarskich 

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego 

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia 

lęgowisk, nor i mrowisk 

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt 

13) puszczania psów luzem 

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków 

wymagających wszczęcia alarmu. 

 

2. Na trasie obowiązują również zasady współżycia społecznego oraz zasady fair play.   

 


