
 
 

Regulamin Spacerów sensorycznych po Ostrowie Tumskim organizowanych 

przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 

 

1. Organizatorem Spacerów jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – instytucja miasta 
Poznania z siedzibą W Bramie Poznania ICHOT przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań o numerach 
NIP 7781465736, REGON 301204801. 

2. Spacery są kierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub 
niepełnosprawnością sprzężoną. W szczególności Spacery są kierowane do grup z takich 
placówek jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy 
Społecznej i inne ośrodki prowadzące zajęcia terapeutyczne. 

3. Spacery odbywają się w terminach ustalanych indywidulanie z min. 14-dniowym 
wyprzedzeniem, w stałych godzinach o 9.30, 11.30 lub 13.30 od wtorku do piątku. Zamówienia 
Spaceru można dokonać telefonicznie pod numerem 61 647 76 27, lub mailowo poprzez 
przesłanie zgłoszenia na adres edukacja@bramapoznania.pl. 

4. Warunkiem udziału w Spacerach jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego. Udział w Spacerze jest możliwy po otrzymaniu informacji zwrotnej od 
Organizatora dotyczącej terminu oraz po uiszczeniu opłaty za Spacer. 

5. Koszt odbycia Spaceru wynosi 45 zł za całą grupę. Kwota musi być uiszczona przed 
rozpoczęciem spaceru, zgodnie z Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów do Bramy 
Poznania.  

6. Maksymalna liczba uczestników/czek Spaceru wynosi 25 osób (łącznie podopiecznych i 
opiekunów/ek lub terapeutów/ek). 

7. Uczestnictwo opiekunów/ek, terapeutów/ek w Spacerach jest obowiązkowe. Ich liczba zależy 
od poziomu samodzielności uczestników/czek Spaceru. 

8. Na Spacer należy przyjść 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia. Spacery rozpoczynają 
się w holu głównym Bramy Poznania. Jeżeli grupa spóźni się na Spacer ma obowiązek 
poinformować o tym Organizatora dzwoniąc pod numer tel. 61 647 7634. Spacer zostanie 
wówczas skrócony o czas spóźnienia.   

9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Spaceru w uzasadnionych przypadkach, 
wówczas grupa otrzymuje zwrot opłaty za Spacer. Jeżeli grup nie stawi się na Spacer w 
uzgodnionym terminie, nie przysługuje jej zwrot opłaty.  

10. Osoba prowadząca Spacer nie sprawuje bezpośredniej opieki nad uczestnikami/czkami 
Spaceru. Uczestnicy/czki zajęć pozostają pod opieką swoich opiekunów/ek lub terapeutów/ek, 
którzy biorą za nich odpowiedzialność. 

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom/czkom Spaceru opieki medycznej ani ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu uczestników/czek 
Spaceru. 

13. Uczestnicy/czki Spaceru zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej 
Spacer wyznaczonej przez CTK TRAKT oraz pracowników/czek Bramy Poznania, a także do 
zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu przebiegu Spaceru oraz wizerunku ich 
uczestników/czek dla celów publikacji na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, w publikacjach drukowanych i elektronicznych, materiałach promocyjnych 
organizatora CTK TRAKT. Jeśli grupa nie wyraża takiej zgody, zgłasza ten fakt Organizatorowi 
podczas ustalania szczegółów Spaceru. 

 
 
 



 
 

Formularz zgłoszeniowy na Spacer sensoryczny po Ostrowie Tumskim 

 
 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Spacerów sensorycznych po Ostrowie 

Tumskim organizowanych przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT i w pełni go 

akceptuję. 

 

 

………………………………………………………………….. 
 podpis osoby zgłaszającej / pieczęć ośrodka 

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT,  
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@trakt.poznan.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na użytek organizacji wydarzeń oraz przesyłania informacji zwrotnej do 

ich uczestników na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. - prawnie usprawiedliwiony interes administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane. 
5) Pani/Pana dane osobowe dane przetwarzane będą nie dłużej niż 7 dni od zakończenia wydarzenia. Po tym 

terminie dane są usuwane. 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może uniemożliwić skorzystanie z 

usługi. 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:  

Nazwa ośrodka zgłaszającego:  

Kontakt – adres e-mail/nr telefonu:   

Dane do wystawienia faktury:  

Liczba uczestników/czek zajęć:  

Preferowany termin odbycia się 
spaceru: 

 

Informacje o poziomie 
funkcjonowania uczestników/czek 
spaceru, na które powinniśmy 
zwrócić uwagę podczas Spaceru: 

 


