
 
 

 

REGULAMIN 
 

SPACERU PO OSTRZESZOWIE  
 

04 WRZEŚNIA 2021 roku 
 
 
 

„SPACER PO OSTRZESZOWIE” 
 
 

I. Cel imprezy: 
 
 
1. Realizacja rezultatu zadania publicznego pt. Podniesienie atrakcyjności i jakości szlaku 

turystycznego poprzez jego odnowienie .  
2. Promocja odnowionej trasy i zachęcenie do korzystania z niej.   
3. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
4. Kształtowanie działań wspierających ekologię regionu.   
5. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Ostrzeszowa i okolic. 
 
 

II. Organizator Główny 
 
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 
ul. Przemysłowa 27, 
63-500 Ostrzeszów  
 
 
 

III. Termin spaceru po Ostrzeszowie: 
 
Spacer po Ostrzeszowie odbędzie się dnia 04 września 2021 (tj. sobota) 
 
Start spaceru  o godz. 10.00 



IV. Trasa spaceru po Ostrzeszowie: 
 

Trasa : 
 

Pobernardyński Zespół klasztorny (zwiedzanie muzeum)– „alejki”  – ul. Zamkowa – ul. Powstańców 
Wielkopolskich – Rynek – Muzeum Regionalne (zwiedzanie) - ul. Powstańców Wielkopolskich - Baszta 
(zwiedzanie), poczęstunek , przekazanie informacji na temat odnowionej trasy rowerowej – 
zakończenie.   
 

 

V. Zasady uczestnictwa: 
 

1. W spacerze po Ostrzeszowie  mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy złożą kartę zgłoszeniową 
do dnia 31.08.2021 w biurze Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” (ul. 
Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów). Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Każdy uczestnik spaceru bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na 
odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników spaceru lub w których brali oni 
udział. 

3. Spacer po Ostrzeszowie  odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których 
znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników 

 
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

 
5. Uczestnicy spaceru podpisują zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  

w karcie zgłoszeniowej.   
 
6. Wszyscy uczestnicy biorący udział w spacerze wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach z przebiegu spaceru, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
Organizatorów. 

 
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w spacerze po 

Ostrzeszowie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

 

VI. Zgłoszenia: 
 

1. Rejestracja uczestników spaceru odbywać sie będzie od dnia 18 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

 
2. Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze swoimi 
danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu spaceru w biurze organizatora tj. ul. Przemysłowa 27, 
63-500 Ostrzeszów. Za dzieci do lat 18 oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń do 
pobrania na stronie www.olgd.org.pl oraz będą dostępne przy zapisach w biurze Organizatora.  

 
3. Liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.  

 

http://www.olgd.org.pl/


VII. Świadczenia od Organizatorów: 
 

1. udział w spacerze jest bezpłatny,   
2. ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,  
3. zabezpieczenie ratownicze, 
 
4. poczęstunek na zakończenie spaceru po Ostrzeszowie.  
 
 
 

Harmonogram spaceru po Ostrzeszowie: 

 

9.45 – 10.00– zbiórka uczestników na górce klasztornej  
10.00 – 11.00 – Zwiedzanie Muzeum w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym  
11.00 – 11.30 – Przejście do Muzeum Regionalnego    
11.30 – 12.15  Zwiedzanie Muzeum Regionalnego    
12.15 – 12.30 Przejście do Baszty     
12.30 – 13.00 Zwiedzanie Baszty   
13.00 –  14.00 Poczęstunek, przekazanie informacji na temat odnowionej trasy rowerowej  – 
zakończenie  spaceru po Ostrzeszowie    
 
 
 
 
 
 
 

 


