
REGULAMIN I RODZINNEGO RAJDU PIESZEGO „Tropem Grabka” 

 

1.Cel imprezy 

a) Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej; 

b) Budowanie kapitału społecznego; 

c) Poznanie walorów turystycznych i historycznych Gminy Twardogóra; 

d) Promowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa; 

e) Kształtowanie postaw proekologicznych; 

f) Poznanie przyrody naszego regionu oraz charakteru pracy leśniczego. 

 

2.Organizator 

Organizatorem rajdu pieszego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Twardogórze, adres organizatora: ul. Wielkopolska 11, Twardogóra, 

w której imieniu działa bibliotekarka Katarzyna Sztul. 

 

3. Warunki uczestnictwa  

 Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do: 

a) Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom organizatora rajdu. 

b) Dokonując zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz wypełnienia Karty Zgłoszenia wraz z oświadczeniami. Oznacza to 

akceptacje warunków regulaminu.     

c) Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu.  

d) Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku. 

e) Niepełnoletni uczestnicy pozostają pod opieką osób dorosłych, które w momencie 

zapisów na rajd zostały zgłoszone jako opiekun niepełnoletniego. Dopuszcza się 

możliwość udziału dzieci powyżej 12 roku życia bez uczestnictwa opiekuna, ale za 

pisemną zgoda rodzica.  

f) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście i 

przeprowadzają całą grupę na drugą stronę. 

g) Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa 

najwolniejszego uczestnika. 

h) Czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik grupy. 

i) Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać  organizatorowi 

rajdu. 

j) Obowiązują zachowania proekologiczne: każdy uczestnik rajdu zabiera ze sobą 

wszelkie śmieci oraz resztki jedzenia, w lesie nie można korzystać z jakichkolwiek 

urządzeń zapalających lub mogących zaprószyć ogień, należy zachowywać się 

spokojnie, poruszać się tylko wyznaczonymi trasami.   

k) Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

l) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 

 

4. Zapisy  

- Zapisy na rajd trwają do 29 lipca do godz. 15.00 osobiście w siedzibie biblioteki. 

Uczestnictwo osób niepełnoletnich zawsze zgłaszają ich rodzice lub opiekunowie prawni. W 

momencie zapisu należy zapoznać się z regulaminem rajdu, wypełnić i podpisać Kartę 

Zgłoszenia (załącznik nr 1lub załącznik nr 2) oraz zgody RODO (załącznik nr 3).  



 

5.Termin realizacji rajdu 

Rajd pieszy odbędzie się 3 sierpnia 2022 r. Miejsce zbiórki Moszyce 17 – teren 

Nadleśnictwa godzina 9.45.  

 

6.Przebieg rajdu pieszego 

 Trasa rajdu: 

a) Droga do lasu   https://goo.gl/maps/3tRGYK8Q7tS7Ur9u5 

 

 
 

b) Droga powrotna    https://goo.gl/maps/wfuu44Skuod5k3WWA  

 

https://goo.gl/maps/3tRGYK8Q7tS7Ur9u5
https://goo.gl/maps/wfuu44Skuod5k3WWA


 
 

 

Łączny dystans do przejścia ok. 5km 

 

c) Przebieg rajdu 

Rajd „W poszukiwaniu Grabka” rozpoczyna się o godzinie 10.00 zajęciami edukacyjnymi 

prowadzonymi przez pracownika nadleśnictwa pod adresem Moszyce 17. Następnie wszyscy 

pieszo udają się do leśnego punktu docelowego, wyznaczonego na mapie rozwiązując 

jednocześnie zagadki ukryte w terenie, które doprowadzą do rozwiązania zagadki „Tropem 

Grabka”. Na miejscu zostanie przeprowadzona druga część zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez leśniczego, wspólne zabawy i animacje przygotowane przez 

pracownika biblioteki. Po zakończeniu zajęć wracamy wspólnie pod Budynek biblioteki 

gdzie rajd się kończy.  

 

7. Postanowienia końcowe 

a) Wszelkich informacji udziela organizator rajdu. 

b) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku. 

c) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do 

zaleceń organizatora. 

d) Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu 

nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników 

jak i osób trzecich. 

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione 

lub skradzione w trakcie imprezy. 



f) W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 

g) W razie niepogody (opady deszczu) rajd nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 

O nowym terminie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.  

h) Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór i ekwipunek turystyczny (woda, 

jedzenie, podręczna apteczka, wygodne obuwie, nakrycie głowy, elementy 

odblaskowe). 

i) Organizator nie zapewnia wyżywienia ani napojów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(załącznik nr 1) 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA 

I RODZINNY RAJD PIESZY „TROPEM GRABKA” 

Imię i nazwisko:…………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………………………………… 

Uczestnicy pozostający pod moją opieką: 

LP. IMIĘ NAZWISKO WIEK DZIECKA 

    

    

    

    

    

 

Ja, niżej podpisany(a)................................................................... oświadczam, że: 

1) Chcę dobrowolnie wziąć udział w I Rodzinnym Rajd Pieszym „Tropem Grabka” oraz oświadczam, że 

biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo moje oraz osób niepełnoletnich przeze mnie zgłoszonych 

do uczestnictwa podczas trwania rajdu „Tropem Grabka”.   

2) Zapoznałem się z Regulaminem I Rodzinnego Rajdu Pieszego „Tropem Grabka”. 

3) Zostałem poinformowany o planie wydarzenia, przebiegu trasy, stopniu jej trudności i jestem świadomy, 

że wydarzenie ma charakter terenowo – turystyczny i oświadczam, że uczestniczę w Rajdzie na własną 

odpowiedzialność. 

5) Organizator i Partnerzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne 

powstałe w wyniku działalności mojej lub osób pozostających pod moją bezpośrednia opieką.  

6) Niniejsze oświadczenie wyłącza całkowicie wszelką odpowiedzialność Organizatora i Partnerów za 

następstwa wypadków zaistniałych na trasie I Rodzinny Rajd Pieszy „Tropem Grabka”. 

7) Organizator i Partnerzy są zwolnieni ze wszelkich roszczeń wynikających z mojego udziału w I 

Rodzinnym Rajdzie Pieszym „Tropem Grabka”. 
 

 

 

……………………………………………………………………. 

data,  podpis zgłaszającego i  jednocześnie opiekuna zgłoszonych powyżej niepełnoletnich 

  



(załącznik nr 2) 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA 

I RODZINNY RAJD PIESZY „TROPEM GRABKA” 

Imię i nazwisko rodzica:…………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko oraz wiek dziecka:…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany(a)................................................................... oświadczam, że: 

 

1) …………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) ukończyło 12 lat i 

wyrażam zgodę na jego samodzielny udział w I Rodzinnym Rajdzie  Pieszym  „Tropem Grabka”.  

2) Oświadczam, że: 

-  w/w Dziecko jest świadome zobowiązania do wykonywania poleceń bibliotekarza, a także do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.  

- wiem, że Biblioteka nie odpowiada za rzeczy zagubione przez dziecko w czasie trwania imprezy oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonane przez innych Uczestników. 

- wiem, że Bibliotekarze podczas organizowanych wydarzeń dokładają wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i 

pożyteczny.  

3) Zapoznałem się z Regulaminem I Rodzinnego Rajdu Pieszego „Tropem Grabka”. 

4) Zostałem poinformowany o planie wydarzenia, przebiegu trasy, stopniu jej trudności i jestem świadomy, 

że wydarzenie ma charakter terenowo – turystyczny i oświadczam, że w/w dziecko  uczestniczy w Rajdzie 

na moją odpowiedzialność. 

5) Organizator i Partnerzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne 

powstałe w wyniku działalności w/w dziecka.  

6) Niniejsze oświadczenie wyłącza całkowicie wszelką odpowiedzialność Organizatora i Partnerów za 

następstwa wypadków zaistniałych na trasie I Rodzinny Rajd Pieszy „Tropem Grabka”. 

7) Organizator i Partnerzy są zwolnieni ze wszelkich roszczeń wynikających z udziału w/w dziecka w I 

Rodzinnym Rajdzie Pieszym „Tropem Grabka”. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Data,  podpis zgłaszającego i  jednocześnie opiekuna zgłoszonych powyżej niepełnoletnich 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA I RODZINNEGO RAJDU PIESZEGO „TROPEM GRABKA” (załącznik nr 3) 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka*…………………………………………………..………………………………………………………………..  

do celów promocji  wydarzenia  w: 

 na oficjalnej stronie internetowej biblioteki 

 na profilu placówki znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook 

 w materiałach  promujących placówkę 

 w mediach lokalnych: TIS, Gazeta Oleśnicka, Gazeta Sycowska 

 

 

 

 

…………………..........…………………..… 

(data, podpis rodzica, opiekuna, uczestnika) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

I Rodzinnego Rajdu Pieszego „Tropem Grabka” 

 
Na podstawie  art. 13 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), przekazujemy 

Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  

 
 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE 

ul. Wielkopolska 11 

56-416 Twardogóra 
Inspektor Ochrony Danych Adres email: iod@twardogora.pl 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

 tel.: (+48) 71 3158017 

 e-mail: dyrektorbib@gmail.com 
Cele przetwarzania oraz podstawa 

prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie 

Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu. 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przez okres trwania konkursu lub wydarzenia; 

b. po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres  5 lat  od zakończenia; 

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany  

w Ustawie - Kodeks cywilny. 

Odbiorcy danych 

Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS, US); 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. podmioty świadczące wsparcie 

informatyczne w zakresie programów obsługujących czytelników). 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie 

nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa; 

c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia  

i wykonywania umowy; 

d. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób 

wpływało na Panią/Pana. 

e. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www placówki. 

 

mailto:dyrektorbib@gmail.com

