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Spacer z mapą „Wspólnie odkrywamy Wrocław” 

 
 

                                              to nowoczesna forma aktywnej rekreacji dla mieszkańców Wrocławia.  
 
 

I. CEL 
 

1. Integracja wszystkich mieszkańców Miasta. 
2. Promocja walorów turystycznych miasta Wrocławia. 
3. Atrakcyjna forma spędzenia czasu wolnego. 
 

II. ORGANIZATOR 
 
Stowarzyszenie Wroclove Sport, ul. Szparagowa 3/1, 52-311 Wrocław, kontakt@wroclovesport.pl 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Spacer z mapa „Wspólnie poznajemy Wrocław”  odbędzie się 16 października 2022 r. na terenie Wrocławia i będzie 
prowadził przez punkty zlokalizowane na mapie udostępnionej dla uczestników. 

2. Start, od godz. 10:00h, Odra Centrum, Ul. Mazowiecka  
3. Limit czasu 6h, maksymalnie do godz. 16:00h 
 

IV. UCZESTNICTWO 
 

1. W Spacerze, biegu, przejażdżce z mapą ” Wspólnie poznajemy Wrocław”- prawo startu mają wszystkie chętne osoby  
bez względu na wiek. Dzieci pozostające pod opieka pełnoletnich rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Udział w spacerze, biegu, przejażdżce  z mapa „Wspólnie poznajemy Wrocław”- jest bezpłatny.  
 
Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie 
Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem 
Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in 
Wroclaw z 09.06.2022. 

 
3. Limit uczestników 1000 osób. 
4. Na spacer, bieganie, przejażdżkę z mapą- nie ma zapisów. Mapa wydawana będzie dla pierwszych 1000 osób, które 

zgłoszą się do Odra Centrum przy ul. Mazowieckiej w dniu 16 października od godz. 10:00h. 
5. Zakończenie spaceru z przybijaniem pieczątek w punktach kontrolnych- godz. 16:00h. 
6. Trasa spaceru wiedzie: Odra Centrum, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, wieża Ciśnień na Grobli, Wejście Główne 

ZOO, Hala Stulecia, kościół pw sw. Nepomucego- Park Szczytnicki, Stadion Olimpijski, Odra Centrum. 
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. 
8. Niedopuszczalne jest niewłaściwe zachowanie na trasie - zaśmiecanie punktów, wyrządzanie szkód, kradzieże, itp. 

Podczas wydarzenia nie wolno wyrażać obraźliwych haseł ani poglądów religijnych czy politycznych 
 

V. UBEZPIECZENIE 
 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 
2. Uczestnik spaceru, biegu, przejażdżki  startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

przyjmując do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko  
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat 
o charakterze majątkowym. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

. 
1. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu oraz odwołania Spaceru z mapą” Wspólnie poznajemy Wroclaw” ze 

względu na wystąpienie lub prognozę wystąpienia Siły Wyższej. 
2. Szczegółowe informacje o Spacerze z mapą „Wspólnie poznajemy Wrocław” zamieszczone będą na stronach 

internetowych www.wroclovesport.pl oraz na fb WrocloveSport, a także będzie można je otrzymać mailowo  
kontakt@wroclovesport.pl,  

 
 
                                                                           


