
Regulamin udziału w spacerach po Tarnowie oraz zwiedzaniu tarnowskiej katedry 

1. Organizatorem bezpłatnych spacerów po Tarnowie oraz zwiedzaniu tarnowskiej katedry  

z przewodnikiem jest Tarnowskie Centrum Informacji, Rynek 7, 33-100 Tarnów. 

2. Osoby biorące udział w spacerach oraz w zwiedzaniu tarnowskiej katedry obowiązuje 

aktualny dla danego okresu, w którym odbywa się wydarzenie, reżim sanitarny  

i obowiązkiem każdego z uczestników jest stosowanie się do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób indywidualnych, z wykluczeniem grup 

zorganizowanych. 

5. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy stawić się w dniu wydarzenia na miejscu zbiórki  

z przewodnikiem, tj. przed siedzibą Tarnowskiego Centrum Informacji, Rynek 7, 33-100 

Tarnów / w tarnowskiej katedrze. 

6. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie  

i publikowanie wizerunku uczestnika przez Tarnowskie Centrum Informacji oraz Urząd Miasta 

Tarnowa. 

7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką pełnoletnich 

opiekunów. 

8. Oprowadzanie odbywa się w języku polskim. 

9. Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

10. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby 

pozostające pod jego opieką w czasie trwania wydarzenia. 



Regulamin udziału w spacerach po: Zalipiu, Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach, Iwkowej oraz 

Czchowie 

1. Organizatorem bezpłatnych spacerów po: Zalipiu, Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach, 

Iwkowej oraz Czchowie jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, ul. Wałowa 2/12, 33-100 

Tarnów 

2. Osoby biorące udział w spacerach obowiązuje aktualny dla danego okresu, w którym odbywa 

się wydarzenie, reżim sanitarny i obowiązkiem każdego z uczestników jest stosowanie się do 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób indywidualnych, z wykluczeniem grup 

zorganizowanych. 

5. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy stawić się w dniu wydarzenia na miejscu zbiórki  

z przewodnikiem, tj. w odpowiednim miejscu wskazanym w ogłoszeniu o wydarzeniu. 

6. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie  

i publikowanie wizerunku uczestnika przez Tarnowską Organizację Turystyczną oraz urzędy 

gmin i miast, na terenie których odbywają się spacerki: Tarnów, Olesno (Zalipie), Ciężkowice, 

Iwkowa i Czchów. 

7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką pełnoletnich 

opiekunów. 

8. Oprowadzanie odbywa się w języku polskim. 

9. Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

10. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby 

pozostające pod jego opieką w czasie trwania wydarzenia. 

 

 


