
REGULAMIN 

SPACERÓW PRZYRODNICZYCH 

w Programie „Aktywny Senior”- cykl II/2021 

 

 

Informujemy, że realizacja spacerów w ramach zajęć „Przyroda wokół nas” w 

Programie „Aktywny Senior”- cykl II/2021, z uwagi na zagrożenie związane z 

COVID-19 będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami oraz z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu. 

 

I. ZASADY REKRUTACJI DO PROGRAMU: 
 

1. Ośrodek prowadzi rekrutację do cyklu spacerów w ramach zajęć „Przyroda 
wokół nas” programu „Aktywny Senior” cykl II/2021 drogą telefoniczną pod 

numerem  telefonu 22 631 26 90 lub  519 833 027. 

2. Udział w spacerach jest dobrowolny. 

3. W związku z panującym stanem epidemii wirusa SARS-COv-2 organizator 
informuje, że liczba miejsc i udział w spacerach jest uzależniony od aktualnych 

obostrzeń i może ulec zmianie. 

4. Osobie deklarującej telefonicznie chęć uczestnictwa w zajęciach pracownik 

OWS przekaże drogą e-mailową lub wiadomością SMS: 

a) link do formularza zawierającego klauzulę informacyjną i służącego do 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i pobrania oświadczeń 

niezbędnych do udziału w Programie, 

b) link do strony internetowej Ośrodka, na której dostępny jest Regulamin 

spacerów przyrodniczych. 

5. Jednocześnie w rozmowie telefonicznej pracownik OWS poda numer 

indywidualny Kandydata, który należy wpisać przy wypełnianiu Formularza, 

wskazanego w ust. 4 lit. a. 

6. Kandydat po  zapoznaniu się z dokumentami wskazanymi w pkt 4 wypełnia  
i przesyła do Ośrodka formularz, który stanowi podstawę do wypełnienia karty 

zgłoszenia do udziału w Programie „Aktywny Senior”. 

7. Po otrzymaniu od Kandydata formularza, o którym mowa w pkt 4 lit. a 

podczas kolejnej rozmowy telefonicznej zostanie wypełniona przez pracownika 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Karta Zgłoszenia zawierająca dane osobowe: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer 

PESEL. 

8. Pierwszeństwo do udziału w spacerach mają osoby, które nie uczestniczyły w 

spacerach organizowanych przez OWS. 



9. Ośrodek wskazuje uczestników uprawnionych do udziału w zajęciach. 

Zabrania się dołączania do grupy osób trzecich, nieuprawnionych. 

10. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji i uczestnictwa w Programie 
jest dobrowolne. Pozyskanie danych do Karty zgłoszenia musi być poprzedzone 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez formularz 

online, stosownie do  wymogów określonych w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

II. ZASADY ORGANIZACJI SPACERÓW PRZYRODNICZYCH: 

 

1. Spacery odbędą się w Warszawie, w  miejscach atrakcyjnych przyrodniczo 

(przede wszystkim ornitologicznie). Spacery nie będą forsowne i będą się 

odbywały po utwardzonych, łatwych do przejścia ścieżkach, przygotowanych 

dla spacerowiczów.  Każdy ze spacerów będzie trwał od 1,5 do 2 godzin. 

2. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Uczestnicy mają 

obowiązek zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m) i zakrywania 

nosa i ust przy użyciu maseczki w przestrzeni publicznej, za wyjątkiem 

lasów, parków, zieleńców, ogrodów botanicznych/ zabytkowych. 

3. Na spacery mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów 
wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej oraz osoby, które 

nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą chorą, zakażoną lub 
podejrzaną o zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, izolowaną, przebywającą 

na kwarantannie, a także osobami wykazującymi objawy infekcji dróg 

oddechowych. 

4. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów, winien on 

pozostać w domu oraz powiadomić OWS. 

5. Uczestnicy na czas spaceru otrzymają od pracownika OWS sprzęt do 

transmisji dźwięku mGuide Pellegrino zawierający: odbiornik, nauszną 

słuchawkę wielorazową na plastikowym haczyku z wymienną gąbką, dzięki 

któremu będą słyszeć wykładowcę. 

6. Uczestnik po spacerze zobowiązany jest zwrócić sprzęt pracownikowi OWS. 

W razie zniszczenia sprzętu w okresie  jego udostępnienia Uczestnik jest 

zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy/wymiany sprzętu. Uczestnik 

nie będzie obciążony kosztami naturalnego zużycia otrzymanego sprzętu. 

7. W czasie spacerów uczestnicy będą poznawać ptaki, drzewa i inne elementy 

przyrody oraz zależności między nimi oraz znaczenie terenów chronionych 

dla przyrody Warszawy, Polski i Europy. 



8. W miarę potrzeb możliwe będzie zrobienie maksymalnie pięciominutowych 

przerw i odpoczynku na ławkach (o ile będą dostępne), po wcześniejszym 

zakomunikowaniu przez Uczestników prowadzącemu takiej potrzeby. 

9. W każdej chwili Uczestnicy będą mieli możliwość odłączenia się od grupy 

i powrót do domu, na własną odpowiedzialność, po zgłoszeniu 

prowadzącemu. 

10. Do dyspozycji Uczestników będzie ok. 10 lornetek, luneta, lupa. Osoby 

posiadające własny sprzęt optyczny proszone są o zabranie go ze sobą. 

11. Zbiórka na każdy ze spacerów będzie o godzinie 9.00, w miejscu opisanym 

dla każdej z wycieczek. Bardzo ważne, by na zbiórkach Uczestnicy stawiali 

się punktualnie. 

GRUPA NIE BĘDZIE CZEKAĆ NA OSOBY SPÓŹNIONE. 

12. W przypadku niemożności stawienia się na zbiórce, Uczestnicy proszeni są  

o kontakt z prowadzącym, najpóźniej do godziny 20.00, dnia 

poprzedzającego spacer. 

13. Podczas spacerów nie przewiduje się dłuższych przerw na posiłki, ale 

wzięcie przez Uczestników własnego prowiantu, termosu z ciepłym napojem 

jest wskazane, a wody konieczne. 

14. Istotne jest zwrócenie uwagi na ubiór - sugerowana jest odzież i obuwie 

turystyczne, aby Uczestnicy mogli poruszać się w czasie spaceru wygodnie i 

bezpiecznie. Jeśli prowadzący uzna, że Uczestnik nie jest przygotowany do 

spaceru, ma prawo odmówienia zabrania go na wycieczkę. 

15. Spacery odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z tego względu 

konieczne jest przygotowanie się Uczestników na  zmienną aurę  i związane 

z nią chłody, opady lub wysokie temperatury. 

16. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o wszelkich  zmianach  w 

obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa mających wpływ na 

sposób organizacji i uczestnictwa w spacerach. 

 

 
UWAGA!!! 

Ze względu na konieczność ubezpieczenia Uczestników 

wycieczek,  

nie ma możliwości dokonywania zamiany. 

Osoby spoza listy nie mogą brać udziału w wyprawach. 


