
Poznański Szlak Legend dla Dzieci – trasa kulturowa i gra miejska 

Regulamin akcji Wakacje z Poznańskim Szlakiem Legend dla Dzieci 

 

1. Organizatorem akcji Wakacje (zwanej dalej Wydarzeniem) na Poznańskim Szlaku Legend dla Dzieci 
(zwanym dalej Szlakiem) – jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – instytucja miasta Poznania, 
we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

2. Wydarzenie odbywa się na trasie Szlaku – wskazanego na mapie zamieszczonej na stronie 
www.szlaklegend.pl i w folderze z zadaniami/grą miejską oraz w siedzibie Poznańskiego Centrum 
Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Bramy Poznania ICHOT, której operatorem jest 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 

3. Wydarzenie odbywa się od 10 lipca do 31 sierpnia 2020, lub do momentu wyczerpania nakładu, o 
czym Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT poinformuje na stronie internetowej 
www.bramapoznania.pl oraz na profilu Poznański Szlak Legend dla Dzieci na portalu 
społecznościowym Facebook. 

4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

5. W Wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci wraz z opiekunami. 

6. W dniach Wydarzenia Uczestnikom/czkom wydawane będą foldery  
z zadaniami/grą miejską – jeden folder na jedno dziecko. Foldery można pobrać ściągnąć ze strony 
www.szlaklegend.pl lub pobrać w punktach wymienionych na w/w stronie. 

7. W czasie trwania Wydarzenia Uczestnikom/czkom, którzy/e okażą prawidłowo uzupełniony folder 
(wypełnione wszystkie zadania i rozwiązanie gry) wydawana będzie publikacja książkowa „Koziołki, 
rury i czarcie ogony” – jeden egzemplarz na jedno dziecko. Książki będą wydawane w siedzibie 
Poznańskiego Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych oraz w Bramie Poznania ICHOT 
w godzinach otwarcia instytucji. 

8. Organizator oświadcza, że liczba egzemplarzy publikacji książkowej przeznaczonej do 
rozdysponowania podczas Wydarzenia jest ograniczona. Organizator zastrzega tym samym, że po 
wyczerpaniu nakładu Uczestnikowi/czce nie przysługuje roszczenie o ich otrzymanie. 

9. Publikacja książkowa i folder z zadaniami/grą miejską zostały wydane w ramach projektu Poznański 
Szlak Legend dla Dzieci zrealizowanego ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

10.  Niepełnoletni/e Uczestnicy/czki biorą udział w premierze na odpowiedzialność i ryzyko ich 
prawnych opiekunów. 

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

12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu Uczestnika/czki. 

13.  Uczestnicy/czki zobowiązani/e są zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

14.  Pobranie folderu z zadaniami/grą miejską w dniach trwania akcji jest równoznaczne  
z uczestnictwem w Wydarzeniu i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

15.  Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu przebiegu akcji oraz wizerunku ich 
Uczestników/czek dla celów publikacji na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w 
publikacjach drukowanych, materiałach promocyjnych Organizatora CTK TRAKT. 

http://www.szlaklegend.pl/
http://www.bramapoznania.pl/
http://www.szlaklegend.pl/

