Regulamin Marszu Młodych dla Solidarności
1. Organizatorem „Marszu Młodych dla Solidarności” jest Klub Parlamentarny Koalicja
Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe, Centrum dla Polski, Unia Europejskich
Demokratów.
2. Współorganizatorem „Marszu Młodych dla Solidarności” jest Stowarzyszenie Tak,
Polska!
3. Uczestnikiem Marszu staje się osoba, która dokonała Zapisu Online, zaakceptowała
Regulamin Marszu oraz odebrała Pakiet Uczestnika.
4. Marsz Młodych dla Solidarności odbywa się w dniach 19 – 21 sierpnia 2022r. Marsz
odbywa się w 2 etapach:
a) 20 sierpnia: Pelplin – Pszczółki ( okolice miejscowości, dokładny adres zostanie
podany do końca czerwca) – dystans ok 30km
b) 21 sierpnia: Pszczółki – Gdańsk ( Europejskie Centrum Solidarności) – dystans
ok. 30 km.
5. Udział w marszu jest bezpłatny.
6. Zapisy na „Marsz Młodych dla Solidarności” odbywają się przez formularz
zgłoszeniowy

zamieszczony

na

stronie

internetowej

( https://koalicjapolska.com.pl/marszmlodych/). Nie ma możliwości zapisania się w
inny sposób.
7. Rejestracja na „Marsz Młodych dla Solidarności” odbywa się do dnia 15 sierpnia 2022r.
( poniedziałek). Organizatorzy zastrzegają możliwość zamknięcia listy uczestników
przed tym dniem w przypadku osiągniecia limitu 200 osób.
8. Organizatorzy umożliwią uczestnikom Marszu zarejestrowanie się na Marsz w dwóch
wariantach:
a) Wariant 1: 20 – 21 sierpnia ( 2 etapy)
b) Wariant 2: 21 sierpnia ( 1 etap)
9. Poprawność procesu Zapisu Online i tym samym możliwość odbioru Pakietu dla
Uczestnika Marszu, Organizator potwierdza wysłaniem e-maila z „Potwierdzeniem
Zapisu Online na Marsz”.
10. W Marszu może uczestniczyć ten, kto:
a) Akceptuje Regulamin Marszu
b) Przestrzega zaleceń przewodnika lub porządkowego Marszu,

c) Nie oddala się od grupy bez zgody przewodnika lub porządkowego podczas
Marszu,
d) Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej.
11. . Przy zapisie uczestnik Marszu wyraża zgodę na:
a) Fotografowanie i filmowanie wizerunku w celu upamiętnienia wydarzenia.
b) Wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych Marszu.
12. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w Marszu tylko pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego. Pozostałe osoby niepełnoletnie (16 i 17 lat) mogą uczestniczyć w
Marszu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, na której wskazany będzie
pełnoletni

uczestnik

Marszu

ustanowiony

jako

osoba

odpowiedzialna

za

niepełnoletniego uczestnika.
13. W wyniku zapisów będą tworzyć się grupy 100 osobowe, czyli jeśli zapisze się 100
uczestników to zostanie utworzona I grupa. Przy 200 uczestnikach powstaną grupy
I i II.
14. Na trasie Marszu poruszamy się prawą stroną jezdni, zwartą grupą, w kolumnie,
przestrzegając przepisów ruchu drogowego.
15. Punkt odbioru Pakietów będzie funkcjonował w dniu 19 sierpnia od godz. 16:00 w
miejscowości Pelplin oraz dla osób które wybrały Wariant 2 podczas ZAPISÓW
ONLINE, dnia 20 sierpnia od godz. 16:00 w Pszczółkach ( dokładne miejsce zostanie
wskazane w terminie późniejszym).
16. Organizatorzy zapewniają transport uczestników Marszu do Pelplina w dniu 19 sierpnia
2022r. oraz powrót z Gdańska dnia 21 sierpnia ( wieczorem). Uczestnik Marszu podczas
rejestracji wybiera miejsce odbioru wskazane przez Organizatora w zapisach online.
Transport na miejsce odbywać będzie się autokarami które będą kierowały się
na 3 trasach:
a) Trasa 1 – Rzeszów – Lublin – Warszawa – Grudziądz – Pelplin
b) Trasa 2 – Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Toruń – Pelplin
c) Trasa 3 – Kraków – Katowice – Częstochowa – Łódź – Pelplin
17. Organizatorzy zapewniają transport bagaży samochodem bagażowym. Zdanie bagaży
możliwe będzie na 1h przed planowanym wyjściem ( 20 i 21 sierpnia).
18. Zabrania się używania hulajnóg, rowerów i innych środków komunikacji,
utrudniających zwarty przemarsz kolumny pieszej. Powyższe nie dotyczy wózków
dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z

zarządzeniem służby porządkowej jak również nie dotyczy osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
19. Bezwzględnie zakazane jest łączenie się grup jak również mieszanie się uczestników
Marszu między grupami – za wyjątkiem sytuacji, gdy Organizator postanowi inaczej.
20. Uczestnik Marszu nocuje wraz ze swoją grupą w wyznaczonym przez Organizatora
miejscu. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom Marszu nocleg. Zwyczajowo
miejscami noclegowymi są szkoły, remizy, świetlice.
21. Organizacją noclegów zajmują się kwatermistrzowie.
22. Zabrania się organizowania noclegów na własną rękę.
23. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników Marszu oraz gospodarzy i ich mienia,
obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni wszelkiego rodzaju, niebezpiecznych
przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym odurzających.
24. W grupie mogą iść wyłącznie osoby zapisane na Marsz. Zakazane jest wejście na teren
zajmowany przez grupę przez inne osoby, z wyłączeniem gospodarzy danego miejsca i
zaproszonych przez Organizatora gości.
25. Niedozwolony jest wjazd samochodów na teren noclegów i miejscowości noclegowych,
przejazd za grupą w trakcie przemarszu, a także jazda samochodem pomiędzy postojami
wypoczynkowymi. Powyższe nie dotyczy pojazdów organizatora, posiadających
Identyfikator Pojazdu Marszu.
26. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas Marszu.
27. Organizator ubezpiecza uczestników Marszu.
28. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji w/w uprawnień należy przesłać
żądanie na: marszmlodych@o2.pl lub korespondencyjnie.
29. Dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynikać to będzie z
przepisów prawa lub z imperatywu bezpieczeństwa Uczestników Marszu. Dane
osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
30. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w trakcie zapisu
online na Marsz. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do zapisania się na
Marsz. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania
Marszu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Marszu.
31. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w postanowieniach Regulaminu w
każdym czasie, również w trakcie Marszu, szczególnie w celu dostosowania do
nowelizowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub realizacji

prawnych obowiązków, nałożonych na Organizatora. W przypadku wprowadzonych
zmian, zostaną one niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Marszu
32. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu Marszu zastrzega sobie
organizator.

