
REGULAMIN RAJDU PIESZEGO

Obowiązuje od 18.03.2020 roku

 1. ORGANIZATOR
Klub Turystów Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk, ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk
Internet: www.ktpmikolajek.pl , e-mail: ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl 

 2. ZASADY UCZESTNICTWA
 2.1. Uczestnikiem rajdu może być wyłącznie osoba posiadająca dobry stan zdrowia i nie posiadająca  

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie pieszym.
 2.2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest  wyrażenie przez uczestnika (w przypadku uczestników  

niepełnoletnich przez rodzica lub prawnego opiekuna) zgody na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video wizerunku uczestnika. Dane 
wykorzystujemy na potrzeby organizacji i przeprowadzenia rajdu, w późniejszych relacjach (np.  
prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w materiałach promujących turystykę pieszą i rajdy.

 2.3. W rajdzie uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane turystyką pieszą bez względu na  
wiek po spełnieniu poniższych warunków:

 a) osoby które  ukończyły  18 lat  zobowiązane są  wypełnić  i  dostarczyć  Organizatorowi  podpisane
zgłoszenie (załącznik nr 2) oraz dokonać opłaty rajdowej;

 b) osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego
opiekuna (załącznik nr 3), oraz zobowiązane są wypełnić zgłoszenie (załącznik nr 2), podpisane
załączniki dostarczyć Organizatorowi i dokonać opłaty rajdowej;

 c) osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej i  za zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna (załącznik nr 4), oraz zobowiązane są wypełnić zgłoszenie (załącznik nr 2),
podpisane załączniki dostarczyć Organizatorowi i dokonać opłaty rajdowej.

 2.4. Szkoły i organizacje młodzieżowe biorą udział w drużynach – zgłoszenie zbiorcze (załącznik nr 5) 
1 opiekun na maksymalnie 10 – osobową drużynę dzieci lub młodzieży. Opiekunowie drużyn nie 
wnoszą opłaty rajdowej.  Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub prawnego  
opiekuna wymaganą zgodę i oświadczenie (załącznik nr 5 str. 2).

 2.5. Liczba miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2.6. Uczestnik w czasie trwania rajdu zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony 

służb  porządkowych  Organizatora  oraz  do  przestrzegania  przepisów  przeciwpożarowych,  
ochrony przyrody, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych.

 2.7. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości i dokumentu  
uprawniającego do zniżek.

 2.8. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z 
treścią regulaminu rajdu i akceptują jego postanowień.

 3. ZGŁOSZENIA
 3.1. Uczestnik jest obowiązany pobrać zgłoszenie uczestnictwa ze strony internetowej Organizatora,  

wydrukować, wypełnić i podpisać zgłoszenie oraz wymagane zgody i oświadczenia.
 3.2. Oryginał  zgłoszenia  i  załączników  podpisany  przez  uczestnika  (w  przypadku  uczestników  

niepełnoletnich  podpisanych  przez  rodzica  lub  prawnego  opiekuna)  należy  przekazać  
Organizatorowi najpóźniej w dniu rajdu przed startem.

 3.3. Organizator dopuszcza dwa sposoby dokonywania zgłoszeń:
 a) elektronicznie w postaci skanu zgłoszenia uczestnictwa i potwierdzenia dokonania opłaty rajdowej

przesłanej na adres e-mail Organizatora; ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl 
 b) osobiście – zgłoszenia w imieniu Organizatora przyjmuje Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, ul.

Szarych Szeregów 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 3.4. Zgłoszenia na rajd z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 4 dni przed 

dniem, w którym odbędzie się rajd. Dokonanie zgłoszenia w terminie późniejszym jest możliwe w 
miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje całego zestawu startowego.

 3.5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty rajdowej, Organizator informuje uczestnika o wpisaniu na 
listę startową.

 3.6. Osoby zgłoszone niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu nie są uczestnikami rajdu.



 4. EKWIPUNEK
Uczestnik  rajdu  powinien  posiadać  odpowiedni  ubiór  i  obuwie  do  wędrówki  pieszej  w  zmiennych 
warunkach  atmosferycznych  oraz  prowiant  i  płyny  do  picia.  Zaleca  się  by  grupy  zorganizowane  były  
wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy.

 5. ZASADY WĘDRÓWKI
 5.1. Rajd odbywa się na wyznaczonych w regulaminie trasach, charakteryzujących się różną długością, 

stopniem trudności i czasem przejścia.
 5.2. Przy  niesprzyjających  warunkach  atmosferycznych  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  

przebiegu tras rajdowych.
 5.3. Uczestnicy  rajdu  wędrują  wybraną  trasą  w  zorganizowanej  grupie  prowadzonej  przez  

przodowników turystyki pieszej, członków kadry społecznej PTTK oraz wolontariuszy.
 5.4. Kierownika trasy nie wolno wyprzedzać, na początku kolumny idą najmniej wprawni uczestnicy, a 

na końcu maszerują uczestnicy najbardziej doświadczeni, zastępca kierownika trasy i sanitariusz.
 5.5. Miejsca i czas postoju wyznacza kierownik trasy.
 5.6. Nie wolno oddalać się od kolumny rajdowej bez poinformowania obsługi trasy.

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 6.1. Uczestnik  bierze  udział  w  rajdzie  na  własną  odpowiedzialność  (w  przypadku  uczestników  

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna), oraz powinien  
być świadomy ryzyka związanego z turystyką pieszą, w tym nieszczęśliwego wypadku.

 6.2. Członkowie PTTK są  ubezpieczeni  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),  natomiast  
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 6.3. Uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  cywilną  za  wszystkie  wyrządzone  przez  siebie  szkody z  
własnej, wyłącznej winy wobec innych uczestników rajdu oraz osób trzecich.

 7. OPŁATA RAJDOWA
 7.1. Wysokość  opłaty  na  rzecz  samorealizacji  rajdu  określa  cennik  umieszczony  w  materiałach  

informacyjnych rajdu oraz na stronie internetowej Organizatora.
 7.2. Opłaty rajdowe można dokonać:

 a) na  konto  bankowe:  Bank  Ochrony  Środowiska  S.A.  nr  80-1540-1098-2008-5550-4931-0001
włącznie do godz. 23:59 wtorku poprzedzającego rajd. W tytule przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego należy podać: nazwę rajdu, imię i nazwisko uczestnika(ów) lub nazwę drużyny.

 b) osobiście gotówką od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie Regionalnego
Oddziału  PTTK  w  Słupsku,  ul.  Szarych  Szeregów  1, włącznie  do  godz.  16:00  wtorku
poprzedzającego rajd.

 c) osobiście w dniu rajdu, przed startem w Biurze Rajdu. Organizator zastrzegł sobie prawo pobrania
opłaty  manipulacyjnej  przy  czym  nie  gwarantuje  całego  zestawu  startowego  uczestnikom
zgłoszonym w dniu rajdu.

 7.3. Każdy uczestnik dokonując opłaty rajdowej otrzymuje dowód wpłaty (KP).

 8. ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego każdy z uczestników otrzymuje:
 8.1. prawo wzięcia udziału w rajdzie, zorganizowane przejścia tras tylko dla uczestników rajdu;
 8.2. zestaw  startowy  (szczegóły  dotyczące  zestawu  startowego  są  każdorazowo  wskazane  w  

materiałach informacyjnych poświęconym danemu rajdowi);
 8.3. ciepły posiłek na mecie rajdu (szczegóły umieszczone w materiałach informacyjnych rajdu);
 8.4. podstawową pomoc medyczną;
 8.5. opieka Organizatorów i wolontariuszy;
 8.6. na mecie rajdu czynny będzie punkt weryfikacji książeczek odznak turystyki kwalifikowanej.

 9. REZYGNACJA 
 9.1. Uczestnik rezygnując z rajdu ponosi koszta przygotowania rajdu, od 3 dni przed rozpoczęciem  

rajdu 90% ustalonej opłaty na rzecz organizacji rajdu.
 9.2. W  przypadku  nieprzybycia  na  rajd  opłata  na  rzecz  organizacji  rajdu  nie  będzie  zwracana,  a  

uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony Organizatora.



 10.  BEZPIECZEŃSTWO
 10.1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie 

rajdu, zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie 
lub w związku z rajdem.

 10.2. Biorąc udział  w rajdzie uczestnik powinien liczyć się z możliwością powstania otarć, zadrapań,  
drobnych ran powierzchniowych. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać przemoczeniu, urazom  
kończyn, wyziębieniu. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje złego przygotowania  
(odpowiedni ekwipunek) ponosi wyłącznie uczestnik. 

 10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa udziału w rajdzie uczestnikowi, który  
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub swoim zachowaniem 
zakłóca  porządek  lub  naraża  na  niebezpieczeństwo  innych  uczestników,  osoby  trzecie  oraz  
przedstawicieli  Organizatora.  W takim przypadku uczestnikowi  nie  przysługuje  prawo żądania  
zwrotu wpisowego.

 11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni dbać o środowisko naturalne, wędrujemy przez miejsca które są domem dla wielu  
rodzajów gatunków roślin i zwierząt. Nie niszcz ich, nie zakłócaj ich spokoju, nie zanieczyszczaj terenu i  
trasy rajdu. Śmieci należy zabrać ze sobą i wyrzucać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

 12.  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 12.1. Istnieje możliwość iż przebieg rajdu, w tym wizerunek osób uczestniczących, będzie utrwalany w 

formie fotografii lub zapisu video. Każdy uczestnik rajdu oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie
i wykorzystywanie swojego wizerunku.

 12.2. Przetwarzanie wizerunku uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO, oraz w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 13.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 13.1. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego  

przygotowania  i  przeprowadzenia  rajdu  na  podstawie  udzielonej  zgody  przez  uczestnika.  
Wykorzystanie  danych  osobowych  uczestnika  w  tym  jego  wizerunku  może  nastąpić  w  
szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych przez Organizatora, relacjach z rajdu  
(np. prasa, radio, telewizja, Internet), oraz promocji turystyki pieszej i rajdów.

 13.2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z  
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 13.3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże 
ich  niepodanie  lub brak zgody  na  przetwarzanie,  ze  względów organizacyjnych,  uniemożliwia  
udział w rajdzie.

 13.4. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1). 

 14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14.1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku zaistnienia ekstremalnych 

warunków  atmosferycznych  zagrażających  bezpieczeństwu  uczestników,  Organizator  może  
odwołać lub przerwać rajd.

 14.2. Podczas odbioru  zestawu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem 
weryfikacji tożsamości uczestnika.

 14.3. Uczestnik oświadcza, że podane w zgłoszeniu dane osobowe i informacje dotyczące stanu zdrowia 
są zgodne z prawdą.

 14.4. Organizator  oraz  wszystkie  osoby  działające  w  jego  imieniu  związane  z  przeprowadzeniem  i  
organizacją  rajdu nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  szkody  osobowe,  rzeczowe  i  majątkowe  
uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. 

 14.5. Obsługą rajdu pod względem obsługi kasowej i bankowej zajmuje się Regionalny Oddział PTTK w 
Słupsku (przyjmowanie opłat rajdowych w biurze Oddziału oraz na konto bankowe).

 14.6. Organizator rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Organizator KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk



Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW RAJDÓW
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Polskie  Towarzystwo  Turystyczno-Krajoznawcze,
Regionalny Oddział w Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 1,  tel. 59 842 5012.

2) Współadministratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk z siedzibą
w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 1, e-mail: ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych RO PTTK w Słupsku: e-mail: poczta@slupsk.pttk.pl
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do udziału

w rajdzie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
dotyczących rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania
o wszelkich sprawach związanych z  rajdem. Dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych w postaci
wizerunku uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w oparciu o wyrażoną zgodę.

5) Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji rajdu.

6) Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  obowiązków  wynikających  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Każda zgoda może być  wycofana w dowolnym momencie  z  zastrzeżeniem konieczności  przetwarzania
niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem
przetwarzania danych.

9) Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zgłoszenia udziału w rajdzie.



Załącznik nr 2 Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału PTTK
w Słupsku, ul.  Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą  elektroniczną w postaci skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA RAJD PIESZY
Termin rajdu: Trasa: Trasa zastępcza:

Imię: Nazwisko: Rok urodzenia:

Adres zamieszkania: Nr legitymacji PTTK:

Nr telefonu: Adres e-mail:

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem rajdu
organizowanego przez Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”
PTTK  Słupsk  oraz,  że  biorę  udział  w  rajdzie  na  własną
odpowiedzialność, a mój stan zdrowia pozwala na udział w
rajdach turystyki pieszej.

………………………………………………………….…………….…..
miejscowość, data, czytelny podpis*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana(ny) na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  oraz  nieodpłatne,  wielokrotne,
rozpowszechnianie mojego/mojego dziecka wizerunku, utrwalonego w trakcie rajdu organizowanego przez Klub Turystów
Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk oraz na publikację materiału w formie fotografii lub zapisu video z rajdu na stronach www,
w  powstałych  publikacjach  oraz  za  pośrednictwem  wszelkich  pozostałych  mediów/kanałów  dystrybucji  informacji.
Jednocześnie  oświadczam,  że  ww.  materiały  z  moim/mojego  dziecka wizerunkiem nie  naruszają  moich  dóbr  osobistych.
Niniejsza  zgoda:  nie  jest  ograniczona  czasowo  ani  terytorialnie,  dotyczy  wszelkich  materiałów  z  moim/mojego  dziecka
udziałem wykonanych podczas  rajdu organizowanego przez  KTP „Mikołajek”  PTTK Słupsk.  Wizerunek może być użyty  do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Miejscowość, data: Czytelny podpis:*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich/mojego  dziecka  danych  osobowych,  obejmujących:  imię  i  nazwisko,  rok  urodzenia,  telefon,  e-mail,  wizerunek,
niezbędnych KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk do realizacji rajdu.

Miejscowość, data: Czytelny podpis:*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.



Załącznik nr 3 Wypełnioną i podpisaną zgodę na udział osoby niepełnoletniej należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału
PTTK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą elektroniczną w postaci skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgody należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ POWYŻEJ 16 LAT

Oświadczam, że ja …………………………..................………………………………………..……………………….………………….……..…….....… wyrażam zgodę na udział
          (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

niepełnoletniego(niej) syna/córki ……………………………………..………..………………..….…………………………………..…….…………………  w Rajdzie Pieszym
      (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

organizowanym przez KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk.

Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  moje  dziecko  z  regulaminem  rajdu  organizowanego  przez  Klub  Turystów  Pieszych
„Mikołajek” PTTK Słupsk oraz, że moje dziecko bierze udział w rajdzie na moją odpowiedzialność, a stan zdrowia mojego
dziecka pozwala na udział w rajdach turystyki pieszej.

Miejscowość, data: Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego:

Załącznik nr 4 Wypełnioną i podpisaną zgodę na udział osoby niepełnoletniej należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału
PTTK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą elektroniczną w postaci skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgody należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ PONIŻEJ 16 LAT

Oświadczam, że ja …………………………..................………………………………………..…………….…………………….……………..…….....… wyrażam zgodę na udział
          (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

niepełnoletniego(niej) syna/córki ……………………………………..………..………………..….…………………………………..…….…………………  w Rajdzie Pieszym
      (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

organizowanym przez KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk i wskazuję jako opiekuna na czas trwania rajdu Panią/Pana

……………………………………………………………………………………………………...………………………… .

Oświadczam,  że zapoznałam(em) moje dziecko i  opiekuna z  regulaminem rajdu organizowanego przez  Klub Turystów
Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk oraz, że moje dziecko bierze udział w rajdzie na moją odpowiedzialność, a stan zdrowia
mojego dziecka pozwala na udział w rajdach turystyki pieszej.

Miejscowość, data: Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego:



Załącznik nr 5 Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału PTTK
w Słupsku, ul.  Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą  elektroniczną w postaci skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY SZKOLNEJ NA RAJD PIESZY
Nazwa szkoły / klasa: Trasa: Trasa zastępcza: Termin rajdu:

DANE OPIEKUNA:

Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e-mail:

DANE CZŁONKÓW DRUŻYNY:

Lp. Imię i Nazwisko Nr leg. PTTK Lp. Imię i Nazwisko Nr leg. PTTK

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  uczestników  z  regulaminem
rajdu organizowanego przez Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”
PTTK Słupsk oraz że stan zdrowia uczestników pozwala na udział
w rajdach turystyki pieszej. ……………………………………………………..…….…………….…..

Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela/opiekuna

Uwaga!  Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku (na odwrocie - druga strona).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW RAJDÓW
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalny Oddział w
Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 1,  tel. 59 842 5012.
2) Współadministratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk z siedzibą w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 1, e-mail: ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych RO PTTK w Słupsku: e-mail: poczta@slupsk.pttk.pl
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do udziału w rajdzie, art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych dotyczących rozliczeń finansowych i
sprawozdawczości rachunkowej  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora,  którym jest  możliwość  informowania  o  wszelkich  sprawach związanych z  rajdem.  Dane o  stanie  zdrowia
przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w oparciu o wyrażoną
zgodę.
5)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji rajdu.
6)  Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  obowiązków  wynikających  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
8) Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych
do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zgłoszenia udziału w rajdzie.



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana(ny) na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  oraz  nieodpłatne,  wielokrotne,
rozpowszechnianie mojego/mojego dziecka wizerunku, utrwalonego w trakcie rajdu organizowanego przez Klub Turystów
Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk oraz na publikację materiału w formie fotografii lub zapisu video z rajdu na stronach www,
w  powstałych  publikacjach  oraz  za  pośrednictwem  wszelkich  pozostałych  mediów/kanałów  dystrybucji  informacji.
Jednocześnie  oświadczam,  że  ww.  materiały  z  moim/mojego  dziecka wizerunkiem nie  naruszają  moich  dóbr  osobistych.
Niniejsza  zgoda:  nie  jest  ograniczona  czasowo  ani  terytorialnie,  dotyczy  wszelkich  materiałów  z  moim/mojego  dziecka
udziałem wykonanych podczas  rajdu organizowanego przez  KTP „Mikołajek”  PTTK Słupsk.  Wizerunek może być użyty  do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich/mojego dziecka danych osobowych, obejmujących: imię i  nazwisko, wizerunek, niezbędnych KTP „Mikołajek” PTTK
Słupsk do realizacji Rajdu.

Miejscowość, data:
Imię i Nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna
 / Imię i Nazwisko uczestnika (dziecka):

Czytelny podpis:*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.


