REGULAMIN II PIESZEGO RAJDU STAŃKOWA- JAWORZ
Z BIESIADĄ PRZY OGNISKU
organizowanego w dniu 17.07.2022 r. (zwanego dalej Rajdem)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Rajdu będą przebywać
na terenie, na którym wyznaczona jest trasa Rajdu. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania Rajdu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Rajd jest organizowany pod nazwą II RAJD PIESZY STAŃKOWA- JAWORZ Z
BIESIADĄ PRZY OGNISKU.
3. Organizatorem Rajdu jest Koła Gospodyń Wiejskich w Stańkowej, przy współpracy z
Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Stańkowej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina
Dolna oraz Sołectwem Stańkowa.
4. Rajd organizowany jest w dniu 17.07.2022 r. w godzinach od 14:00 do 22:00.
5. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób uczestniczących w Rajdzie .
5. Rajd ma charakter turystyczno- kulturalny a jego celem nie jest propagowanie jakichkolwiek
poglądów czy idei politycznych lub społecznych.
6. Trasa rajdu ok 5 km: Stańkowa (start)– Wieża Widokowa pod Jaworzem - Hubertówka pod
Jaworzem (poczęstunek, biesiada z zespołem, pieczenie kiełbasek). Drogi są zróżnicowane
(polne, leśne, asfaltowe).
7. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w godzinach 13:00-14:00 w dniu 17.07.2022 r.
na placu przy Szkole Podstawowej w Stańkowej.
8. Organizator przewiduje poczęstunek dla zarejestrowanych uczestników rajdu oraz konkursy
z nagrodami.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
RAJDU:
Rajd ma charakter ogólnodostępny i otwarty.
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własny koszt i ryzyko.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia na trasach rajdu obsługi przewodnickiej.
Organizator nie zapewnia transportu powrotnego po zakończeniu Rajdu (możliwość
wcześniejszego zaparkowania samochodów w pobliżu Hubertówki)
6. Trasa rajdu zostanie dodatkowo oznacza w celu ułatwienia rozeznania się w terenie.
7. Od uczestników Rajdu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki
pieszej.
8. Uczestnik Rajdu powinien posiadać odpowiedni ubiór i obuwie do wędrówki pieszej w
zmiennych warunkach atmosferycznych oraz prowiant i płyny do picia.
9. Uczestnik Rajdu powinien posiadać dokument tożsamości.
10. Rajd przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego i nie
wymaga specjalnych pozwoleń. W trakcie Rajdu przestrzegane będzie bezwzględne
przestrzeganie przepisów oraz zasad kodeksu ruchu drogowego
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11. Osoby małoletnie uczestniczą w Rajdzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
12. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Rajdu może wezwać
uczestnika Rajdu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad
uczestnictwa w Rajdzie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Rajdu i zastosować
wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
13. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Rajdu z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora.
14. Organizator może odmówić uczestnictwa w rajdzie osobie, u której stwierdzono
posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
15. Organizator może odmówić udziału w Rajdzie osobie, u której stwierdzono posiadanie:
broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym
hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących
dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także
plakatów i ulotek bez autoryzacji.
16. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści
niezgodnych z polskim prawodawstwem.
17. Uczestnicy Rajdu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Rajdu obowiązani
są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
Rajdzie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do
zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu
zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
18. Obowiązują zachowania proekologiczne.
19. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:
o Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku.
o Przy przekraczaniu jezdni/drogi opiekunowie grup zabezpieczają przejście i
przeprowadzają grupę przez ten odcinek.
o Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa
najwolniejszego uczestnika.
20. Zakazane jest:
a) niszczenie przyrody, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń, pojazdów i sprzętu znajdującego się na
terenie Rajdu,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek
przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Rajdu,
21. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Rajdu:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
22. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
23. Organizatorzy nie sprawują pieczy, opieki nad uczestnikami Rajdu i nie odpowiadają
za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
24. Organizator utrwala przebieg Rajdu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Rajdu i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie
Rajdu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie
osoby decydując się na udział w Rajdzie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie
przez Organizatora swojego wizerunku lub swoich podopiecznych w przypadku osób
małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
25. Wizerunek Uczestnika Rajdu może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe
i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane
do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy
Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu
Organizatora). Wizerunek Uczestnika Rajdu nie może być użyty w formie lub publikacji
obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika.
26. Uczestnik Rajdu przyjmuje do wiadomości, że na Rajdzie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
27. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i
zarządzeń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas Rajdu.
28. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie
przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
29. Uczestnik Rajdu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez niego na terenie, gdzie odbywa się Rajd w stosunku do innych jego uczestników
jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2022 r. i obowiązuje w dniu trwania Rajdu,
tj. 17.07.2022 roku.
31. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
32. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy
Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów
niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
33. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.ckip.lososina.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.
Podczas Rajdu organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów cyfrowych,
w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku
twarzy, osób w niej uczestniczących. Wchodząc na teren Rajdu masowej, osoby wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w celu promocji Rajdu i działalności organizatora.

