„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Regulamin Rajdu Nordic Walking
„ Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze ”
Bożepole Wielkie, 26.06.2021 r.

1. Organizatorzy:
Organizatorem Rajdu Nordic walking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ są:
- Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
- Wnioskodawcą operacji o tytule: „Z kijkami po zdrowie na „Kaszubskiej Drodze”
- organizacja 4 rajdów nornic walking jest Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem’’.

2. Cele:
- Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku poprzez przeprowadzenie
rajdu nornic walking dla dzieci i dorosłych,
- Popularyzacja wiedzy o lesie, poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych,
kulturowych i turystycznych terenu, integracja rodzin oraz społeczności z terenu
Gminy Łęczyce i okolic.

3. Uczestnicy:
1. Do udziału w Rajdzie Nordic walking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’”
zapraszamy mieszkańców obszaru LGD ,,Kaszubska Droga’’.
2. W zabawie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie
wyłącznie pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik Rajdu startuje
na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną
odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
Zaleca się używanie kamizelek odblaskowych.
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4. Miejsce i termin:
Miejsce startu/mety: Bożepole Wielkie, park sołecki Data: 26.06.2021 r. (sobota)
Godzina: rejestracja i odbiór pakietów startowych godz. 09:00- 09:50
Start trasa indywidualna 11,3 km godz. 10.00
Start trasa rodzinna (drużynowa) 6,2 km godz. 10:15

5. Zapisy:
Zapraszamy do zapisywania się do dnia 24.06.2021 r. -zapisy pod adresem e-mail
sport@gik-leczyce.pl lub telefonicznie pod numerem 533 -531-366.
Prosimy o podanie: nazwy drużyny, liczby i wieku uczestników oraz danych kontaktowych
- telefon i mail do kapitana Drużyny
(osoby pełnoletniej). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu na rejestrację
drużyn w momencie wyczerpania limitu miejsc.
Limit uczestników 100 osób. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

6. Informacje ogólne:
1. Organizator przewiduje dwie trasy:
- o długości 11,3 km start indywidualny (trasa nr 27 Leśna – czarna)
- o długości 6,2 km start rodziny (trasa nr 25 Polna – zielona) rodzinna (drużynowa)
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu
Rajdu, zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatorów.
3. Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu.
4. Po ukończeniu rajdu w Bożympolu Wielkim przy placu na uczestników
będzie czekał poczęstunek.
5. Każda drużyna/zawodnik, która ukończy Rajd otrzyma medal pamiątkowy oraz drobny
upominek.
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7. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zapewniają tzw. pakiety startowe dostępne na starcie rajdu.
2. Rajd nordic walking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ odbędzie się bez
względu na pogodę.
3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie nornic walking na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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8. Zgoda na przetwarzanie danych i udostępnianie wizerunku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku z udziałem w Rajdzie Nordic Walking
„Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze” Bożepole Wielkie 26.06.2021 r.
(uczestnik niepełnoletni)

Imię i nazwisko Uczestnika
Adres e-mail lub telefon kontaktowy do
rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka
w Rajdzie i oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu
i akceptuję jego postanowienia.
(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą
w Strzebielinie w związku z udziałem mojego dziecka w Rajdzie.
(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)
Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka za
pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Gminnej
Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)

……………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku z udziałem w Rajdzie Nordic Walking
„Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze” Bożepole Wielkie 26.06.2021 r.
(uczestnik pełnoletni)

Imię i nazwisko Uczestnika
Adres e-mail lub telefon kontaktowy

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu
i akceptuję jego postanowienia.
(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Instytucję Kultury
i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie moich danych
osobowych w związku z udziałem w Rajdzie.
(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)
Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku za
pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Gminnej
Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)

……………………………………………………………..
(data i podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób biorących udział w Rajdzie Nordic Walking
„ Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze” Bożepole Wielkie 26.06.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Instytucja Kultury
i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
2. Dane kontaktowe
tel. 533-531-366

Inspektora

Ochrony

Danych:

kontakt@gik-leczyce.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rajdu Nordic Walking „Z kijkami
po zdrowie na Kaszubskiej Drodze”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Rajdu, w tym wydania nagrody i informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych
osobach lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody oraz przez 30 dni po jej
cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania
kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w konkursie.

