
REGULAMIN „VII RAJDU PIESZEGO ”

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:

⦁ 21 maja 2022 roku (sobota), zbiórka godz. 12.45 na parkingu przed Domem 
Ludowym 
w Żeliszowie. Wymarsz o godz.13.00.

4. Organizacja:

⦁ Rajd nie jest wyścigiem, na początku danej grupy idzie prowadzący na trasie, a na 
końcu osoba porządkowa,

⦁ Rajd ma charakter otwarty, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestników, 
organizator zastrzega sobie możliwość limitowania liczby uczestników ze względu na 
bezpieczeństwo, 

⦁ wędrówka odbywać się będzie głównie drogami gminnymi, traktami leśnymi i 
polnymi,

⦁ w razie konieczności /duża liczba zgłoszeń/, uczestnicy Rajdu zostaną podzieleni na 
grupy, 

⦁ organizator wyznaczy kierownika trasy, który będzie czuwać nad bezpieczeństwem;
⦁ Rajd odbywać się będzie w tempie dostosowanym do możliwości zgłoszonych 

uczestników;
⦁ osoby z problemami zdrowotnymi biorą udział w Rajdzie na własną 

odpowiedzialność;
⦁ trasa Rajdu może ulec nieznacznej zmianie, o czym uczestnicy Rajdu zostaną 

powiadomieni tuż przed startem;

⦁ zakończenie Rajdu przy wspólnym grillu na terenach zielonych przy Domu 
Ludowym w Żeliszowie. Każdy zgłoszony uczestnik Rajdu będzie miał zapewnioną 
kiełbaskę, coś na słodko oraz kawę i herbatę.

5. Warunki uczestnictwa:

⦁ Zapisy do udziału w rajdzie będą przyjmowane do dnia 16 maja 2022 roku do godz. 
15.00 na adres e-mail gokisbeata@wp.pl lub w sekretariacie Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Bolesławcu z s.
w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b

⦁ uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne;

⦁ osoby niepełnoletnie biorą udział z rodzicem lub opiekunem;

⦁ organizator nie ubezpiecza uczestników Rajdu; zaleca się ubezpieczenie we własnym  
  zakresie;
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⦁ uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 
pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich poleceń kierownika trasy;

⦁ organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 
rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu ani 
odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez 
uczestników Rajdu;

⦁ uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane 
leki, napoje, a także stosowny ubiór- wygodne buty (wskazane obuwie na grubszej 
podeszwie), kurtka z kapturem itp.

⦁ organizator zapewnia, w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, 
organizację grilla wraz z zaprowiantowaniem;

⦁ uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak i 
bezpieczeństwu innych, będą usuwani z trasy Rajdu przez kierownika trasy;

⦁ uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie 
uczestnictwa

⦁ warunki poruszania się po trasie Rajdu zostaną szczegółowo omówione przed 
startem;

⦁ ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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:

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

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

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

⦁ 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

⦁ Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia,  

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

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

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

⦁ Posiada Pani/Pan prawo do:

⦁ żądania dostępu do danych,

⦁ żądania sprostowania danych,

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

⦁ Nie posiada Pani/Pan prawa do:

⦁ ograniczenia danych osobowych,

⦁ sprzeciwu wobec przetwarzaniu, 

⦁ przenoszenia danych. 

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

⦁ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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