
REGULAMIN wydarzenia „Z psem po lesie” 

 

Bezpłatne wydarzenie „Z psem po lesie” (w dalszej treści Regulaminu „wydarzenie”) 

organizowane przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (w dalszej treści regulaminu 

„Organizator”) będą odbywały się na terenie Lasów Państwowych w dniu 15.10.2022 

r. o godz. 10:00. w  Nadleśnictwie Miechów, w miejscowości Zalesie. Link z 

lokalizacją: 

https://goo.gl/maps/NNW97fqnh6JXaVr48 . Wydarzenie jest skierowane do osób z 

psami i będzie spacerem po lesie połączonym z elementami edukacji o lesie. 

Opiekunem psa powinna być osoba pełnoletnia.  

1. Opiekun psa w pełni odpowiada za swojego psa i zobowiązuje się do sprawowania 

pełnej opieki nad nim w trakcie trwania wydarzenia i zachowania należytej ostrożności. 

2. Psy biorące udział w wydarzeniu nie mogą stanowić zagrożenia dla innych 

uczestników wydarzenia. Psy, które tego wymagają, powinny mieć na sobie właściwie 

dopasowany kaganiec (umożliwiający swobodne ziajanie).  

3. Psy biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko 

wściekliźnie. 

4. Psy w trakcie wydarzenia powinny być trzymane na smyczy. Spuszczanie psów ze 

smyczy jest zabronione. 

5. Opiekun psa powinien zadbać o odpowiedni sprzęt dla swojego psa – wygodna, 

odpowiednio dopasowana obroża/szelki oraz smycz. Niewskazane jest stosowanie 

kolczatek, dławików i innych narzędzi awersyjnych.  

6. Opiekun psa jest zobowiązany do zbierania odchodów po swoim psie. 

7. W trakcie wydarzenia nie wolno pobudzać psów zabawkami (zwłaszcza wydającymi 

dźwięki). 

8. Pojawienie się na wydarzeniu z większą liczbą psów niż 1 wymaga zgody 

Organizatora. 

9. Zapisy rozpoczną się dnia 22.09.2022 i będą prowadzone elektronicznie, poprzez 

wysłanie zgłoszenia na e-maila: ts.lesnewarsztaty@tauron.pl wraz z informacjami: 1. 

Imię i nazwisko, 2. nazwa wydarzenia (”Z psem po lesie”). W załączeniu maila należy 

załączyć skan/zdjęcie podpisanych dokumentów, na które składają się: Oświadczenie 

o zapoznaniu się z regulaminem stanowiące załącznik do regulaminu numer 2; 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, która stanowi załącznik do regulaminu 

numer 1. 

10. Zapisy na wydarzenie trwają do dnia 13.10.2022. Lista uczestników jest ograniczona. 

Potwierdzeniem uczestnictwa będzie informacja mailowa Organizatora wysłana na 

podany adres mailowy  do dnia 14.10.2022. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę 

uczestnictwa, zostaną o tym poinformowane do dnia 14.10.2022. 

11. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, jest pisemne zaakceptowanie postanowień 

regulaminu oraz kompletu załączników wraz z danymi wskazanymi w punkcie 9 

niniejszego regulaminu. Miejsca na liście uczestników odpowiadać będą kolejności 

zgłoszeń.  

12. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w zajęciach zobowiązana jest do podania 

swoich danych takich, jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.  

13. Uczestnik wydarzenia może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w 

zajęciach. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik powinien poinformować 

drogą mailową. 

https://goo.gl/maps/NNW97fqnh6JXaVr48


14. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującym Regulaminem wydarzenia i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

15. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń i wskazówek osoby prowadzącej 

zajęcia. 

16. W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku publicznego czy też postanowień 

niniejszego Regulaminu, Organizator, jak również osoba prowadząca zajęcia, może 

odmówić uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach. 

17. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności w trakcie wydarzenia. 

18. W wydarzeniu nie może brać udziału uczestnik lub pies, którzy mają wyraźne 

przeciwwskazania zdrowotne do udziału w wydarzeniu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania 

się zajęć. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz filmów w trakcie 

wydarzenia. Zdjęcia uczestników biorących udział w wydarzeniach będą 

rozpowszechniane zgodnie z treścią wyrażonej zgody, której wzór stanowi załącznik 1 

do niniejszego regulaminu.  

21. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do regulaminu numer 3. 

  



 

Załącznik 2 do regulaminu: 

                                           OŚWIADCZENIE 

 

Uczestnika wydarzenia „Z psem po lesie” 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu wydarzenia „Z psem po 

lesie”, których organizatorem jest TAURON Sprzedaż i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

..................................................................................................................................  

podpis 


