REGULAMIN RAJDU PIESZEGO

1. Organizatorem eventu „Rajd pieczonego ziemniaka” jest Powiat Radomszczański z siedzibą w
Radomsku (97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22).
2. Organizator zachęca mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego do uprawiania tzw. „turystyki
weekendowej”, turystyki jednego dnia. Promuje również walory turystyczne i kulturowe powiatu.
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy za pośrednictwem kontaktu email
turystyka@radomszczanski.pl lub telefonicznie 44 685 89 40 do dnia 07.10.2020 r. zgłosić swój udział
i przekazać dane do ubezpieczenia.
5. Podczas wędrówki wszystkich uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania, oraz
znajdowania się pod wpływem działania alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.
6. Podczas rajdu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
7. Dojazd uczestników do miejsca zbiórki w własnym zakresie.
8. Uczestnicy Rajdu pieszego zobowiązani są do stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów
wydawanych przez przewodnika, oraz przedstawicieli organizatora.
9. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
tego rodzaju aktywności fizycznej.
10. Przy poruszeniu się po drogach publicznych oraz ich przekraczaniu uczestnicy zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności, podporządkowania się poleceniom przedstawicieli organizatora.
Podczas przekraczania jezdni służby organizatora zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i
przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
11 .Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niedostosowanie się
uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Rajdu.
12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Poruszamy się
po prawej stronie jezdni, zwartą grupą.
13. Dopuszcza się korzystania z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w
kodeksie drogowym.
14. Tempo marszu nadaje przewodnik rajdu.
15. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza przewodnik rajdu.
16. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu w
sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować.
17. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać przewodnikowi,
organizatorowi.
18. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania
szczególnej ostrożność w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
19. Uczestnik nie zbacza z wyznaczonego szlaku.

20. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany trasy.
21. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
22. Organizator nie odpowiada za zaistniałe wypadki i szkody wyrządzone przez uczestników osobom
trzecim podczas trwania imprezy.
23. Organizator ze względu na warunki pogodowe zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia
trasy rajdu.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w
Regulaminie Organizator będzie informował za pośrednictwem wydarzenia „Rajd pieczonego
ziemniaka” na portalu Facebook.
25. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMSKU
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
25.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego
22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09.
25.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Ewelina Garwolska, kontakt
iod@radomszczanski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
25.3 Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
dobrowolnego zgłoszenia przysłanego do organizatora, zgodnie z powyższym regulaminem.
Wizerunek osoby uczestniczącej w wydarzeniu przetwarzany jest na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
25.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia oraz
w celu jego promocji na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych powiatu.
25.5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, w szczególności podmioty
dostarczające rozwiązania IT dla Starostwa.
25.6 Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku
ustawowego, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
25.7 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa
dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do
przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z
przysługujących praw.

25.8 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
25.9 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
25.10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w
wydarzeniach proponowanych przez Powiat Radomszczański.

Harmonogram eventu „Rajd pieczonego ziemniaka”
Niedziela 11.10.2020 r.:
DOJAZD NA MIEJSCE ZBIÓRKI WŁASNYM TRANSPORTYEM
PODCZAS TRWANIA RAJDU OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA
09:30 otwarcie rajdu rynek (okolice studni) miejscowość Przedbórz, informacje ogólne dla
uczestników
09:45 – 13:00 (czas orientacyjny z planowanymi przystaniami na odpoczynek) rozpoczęcie wędrówki
trasa - Wiesława Domagały laureata konkursu Z Plecakiem przez Powiat Radomszczański Rajd pieszy
„Śladami bobrów" Przedbórz-Chałupy-Przedbórz
13:00 posiłek regeneracyjny, spotkanie integracyjne z udziałem władz Powiatu Radomszczańskiego,
Miasta Przedbórz
14:00 zakończenie rajdu

