
 

REGULAMIN SPACERÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY 

MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W PRZESTRZENI OTWARTEJ W RAMACH 

PROJEKTU LOKALNI PRZEWODNICY I PRZEWODNICZKI ORAZ 

METROPOLITANKA 

  

1. Organizatorem spacerów w przestrzeni otwartej w ramach projektu Lokalni Przewodnicy i  

Przewodniczki oraz Metropolitanka jest Instytut Kultury Miejskiej - samorządowa instytucja kultury  

z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 39/40, 80 -830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji  

Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP: 5833123864, REGON:  

221188030 (dalej w treści niniejszego Regulaminu określany także jako „IKM” lub „Organizator”). 

2. Organizowane przez IKM spacery mają na celu: 

1) poznawanie Gdańska, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;  

2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

3. Liczba osób na każdym spacerze jest ograniczona od 10-40 osób w zależności od miejsca  

spaceru. 

4. Spacery dla osób w nich uczestniczących są bezpłatne. 

5. Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem  

wyznaczonych przez Organizatora przewodników. 

6. Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń przewodników  

wyznaczonych przez Organizatora. 

7. Udział dzieci w spacerach: 
 

1) W spacerach projektu Metropolitanka mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie; 
 

2) Udział dzieci w spacerach Lokalnych Przewodników i Przewodniczek wymaga zgody ich 

przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie). 

8. Osoby, które chcą wziąć udział w spacerach, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji -  

zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. on-line na adres www.ikm.gda.pl, w 

wypadku braku dostępu do Internetu – telefonicznie (pod numerem 664 976 052 pon.-pt., 

godz. 14.00 – 18.00) lub osobiście w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (pon.-pt., godz. 14.00 

– 18.00) i przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email na 

wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Dane zbierane są w celu realizacji spaceru oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z 

osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 

porządkowym. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie zostało 

przyjęte. 

9. Przewodnicy oraz osoby uczestniczące w spacerach zobowiązani są do zachowania 1,5-

metrowego dystansu w stosunku do innych uczestników, uczestniczek spacerów.  

http://www.ikm.gda.pl/


10. Osoby uczestniczące w spacerach zobowiązane są zaopatrzenia się w materiały do 

zakrywania  

nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie. 

11. W wypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów zamkniętych,  

uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Osoby, które nie dostosują się do tej zasady  

nie będą mogły uczestniczyć w zwiedzaniu tych obiektów. Uczestnicy zobowiązani są także do  

stosowania się do szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach. 

12. W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w pkt 9-11 niniejszego Regulaminu,  

Organizator może odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce udziału/dalszego udziału w spacerze. 

13. W spacerach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na  

chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C),  

objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

14. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spacerze, wskazanych 

powyżej  

objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w spacerze. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej  

izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby  

skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są do odwołania swojej obecności  

na spacerze oraz nieuczestniczenia w nim. 

15. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących  

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego  

Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem. 
 

  

 

  

 

 

 


