
REGULAMIN WARSZTATÓW „LAS W MIEŚCIE” ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY 

MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

 

1. Organizatorem spacerów w przestrzeni otwartej w ramach projektu wakacyjnego „Las w 

Mieście” 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:  

a. poznawanie gdańskich terenów zielonych, 

b. poszerzanie wiedzy z zakresu orientacji w terenie, 

c. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego  

 

3. Liczba osób na każdym warsztacie jest ograniczona do 20 osób.  

4. Warsztaty są biletowane. Cena biletu normalnego wynosi 12,30zł, cena biletu ulgowego 

wynosi 6,15zł. Uldze podlegają dzieci do lat 16. Bilety można zakupić wyłącznie za 

pośrednictwem strony internetowej: evenea.pl 

5. W przypadku nie zgłoszenia chęci rezygnacji z udziału w warsztatach na minimum 72 godzin 

przed wydarzeniem, bilet nie podlega zwrotowi.  

6. Warsztaty nie podlegają reklamacji.  

7. Rejestrując się na warsztaty, osoba zgłaszająca siebie lub dziecko zgadza się na przekazanie 

swoich danych tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, w celu potwierdzenia udziału 

w spacerze lub na wypadek przekazania zmian w programie spaceru. Organizator informuje 

osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie zostało przyjęte.  

8. Warsztaty odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem 

wyznaczonych przez Organizatora przewodnika.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu warsztatów w 

przypadku:  

a. zebrania mniej niż 4 osób na warsztat, 

b. zagrożenia zdrowia lub życia uczestników, wynikającego z warunków pogodowych 

10. Osoby uczestniczące w spacerach są zobowiązane do stosowania się do wskazówek i poleceń 

przewodnika wyznaczonego przez Organizatora.  

11. W spacerach sobotnich mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, oraz dzieci pod opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych.  

12. W spacerach środowych udział mogą wziąć dzieci powyżej 12 roku życia.  

13. Zapisując dziecko na warsztaty środowe rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na 

samodzielne uczestniczenie dziecka w wydarzeniu oraz ponosi za dziecko odpowiedzialność.  

14. W przypadku zgłoszenia grupy zorganizowanej wymagana jest obecność min. Jednego 

opiekuna grupy.  

 


