
                                 REGULAMIN WYCIECZKI do Wioski Tematycznej  

1. Organizator:  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie, tel.75-732-14-77  
oraz 782-450-211. 

2. Cele: 
- popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 
- propagowanie aktywnej formy wypoczynku. 

3. Termin i miejsce: - 22 kwietnia 2022 roku (piątek), Niedźwiedzice – Wieś Bociana  

4. Trasa i przebieg. 
- Wyjazd o godz. 09.15 – przyjazd do Niedźwiedzic ok. 10.00 
 (zbiórka przed Domem Ludowym w Kruszynie ul. Główna 8). 
-W programie wycieczki: 

 Quest "Szlakiem bociana", 

 warsztaty artystyczne, 

 bocianie igrzyska 

 spacer edukacyjny na stawy i bocianie łąki 

 ognisko pod bocianim gniazdem 

- Wycieczka ma charakter otwarty lecz liczba uczestników jest ograniczona. 
- Osoby z problemami zdrowotnymi biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. 
- W przypadku nie sprzyjających warunków pogodowych lub dodatkowych obostrzeń  
  epidemiologicznych organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub jej niektóre elementy. 
- Uczestnicy Wycieczki stosują się do zasad bezpieczeństwa, przekazanych przez opiekunów grup. 
 
6. Warunki uczestnictwa: 
- Zapisy do udziału w Wycieczce będą przyjmowane do dnia 6 kwietnia 2022 roku na adres e-mail 
gokisbeata@wp.pl  lub osobiście w biurze GOKiS w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1b), 
- uczestnictwo w Wycieczce jest nieodpłatne,  
- organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczki; zaleca się ubezpieczenie we własnym   
  zakresie, 
- uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 
pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich poleceń opiekuna grupy, 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wycieczki ani odpowiedzialności 
za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników, 
- uczestnicy wycieczki powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, 
napoje, a także stosowny ubiór- wygodne buty, kurtka z kapturem itp., 
- uczestnictwo w wycieczce oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie 
uczestnictwa, 
- warunki poruszania się po Wiosce Tematycznej zostaną omówione przed dojazdem na miejsce, 
- organizator zabezpiecza wodę do picia oraz na zakończenie ognisko z kiełbaskami, 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Do regulaminu wycieczki 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w 
Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
(IOD): e-mail: iodo@amt24.biz. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku dziecka podczas zajęć organizowanym 
przez GOKiS.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze 

c) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia,  uprawnione 

na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do danych, 

b) żądania sprostowania danych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913     
Warszawa. 

9. Nie posiada Pani/Pan prawa do: 

a) ograniczenia danych osobowych, 

b) sprzeciwu wobec przetwarzaniu,  

c) przenoszenia danych.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 


