
REGULAMIN

KORONA SOPOCKICH SZLAKÓW

I. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

II. Partnerzy: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy, PTTK/o. Sopot

III. Cel imprezy:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku,

2. Poznawanie sopockich leśnych szlaków i piękna sopockich lasów,

3. Sprzątanie pozostawionych śmieci na sopockich szlakach leśnych.

IV. Termin i miejsce: Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie 2 dni 
sopockiego szlaku leśnego zaproponowanego przez Organizatora ( marszem, biegiem, nordic
walking) oraz udokumentowaniu swojej aktywności poprzez wysłanie na adres 
sport.mosir@use.pl zdjęcia i zarejestrowany pokonany dystans przy pomocy aplikacji 
mobilnej np. Garmin, Endomondo i inne/.

Terminy i nazwy szlaków do pokonania w ramach Korony Sopockich Szlaków:

1. Szlak Saren  – 14-15.11.2020

2. Szlak Wiewiórek  – 21-22.11.2020

3. Szlak Mew – 28-29.11.2020

4. Szlak Dzików – 05-06.12.2020

5. Szlak Lisów – 12-13.12.2020

6. Szlak zajęcy – 19-20.12.2020

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny,

2. W wydarzeniu udział biorą rodzice wraz z dziećmi i  osoby pełnoletnie, które ukończyły 

18 lat,

3. Sposób pokonania szlaku może być zrealizowany w dowolny sposób np. w formie marszu, 
truchtu, biegu, nordic walking. Każdy uczestnik, rodzina zobligowani są do 
udokumentowania swojej aktywności przesyłając na adres sport.mosir@use.pl zdjęcia i 
zarejestrowany pokonany dystans szlaku przez aplikację mobilną oraz zdjęcie zebranych 
śmieci, które nie pozostawiamy w lesie.
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VI. Nagrody: 

1. Imienny dyplom pokonania szlaku zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany 
adres,

2. Za zdobycie Korony Sopockich Szlaków i pokonanie 6 szlaków unikatowy, drewniany medal
wg. grafiki zamieszczonej na stronie www.mosir.sopot.pl, oraz upominek.

3. Medale można odebrać osobiście w biurze Organizatora w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67 C
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30) lub dokupić wysyłkę kurierem 15,00.

Numer konta organizatora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

05 1160 2202 0000 0001 7713 5712 zwrot za przesyłkę kurierską.

VII. Postanowienia końcowe:

1.  Uczestnicy  wydarzenia  biorą  w  nim  udział  dobrowolnie  oraz  są  świadomi  zagrożeń,  ryzyka  i
obciążeń jakie wiążą się z pokonaniem szlaku i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie przesłanych zdjęć na stronę i FB MOSiR w Sopocie,

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO- rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

http://www.mosir.sopot.pl/

