Regulamin spaceru pieszego na trasie Parchatka - Puławy
1.

Organizatorem wydarzenia jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”,
zwany dalej Organizatorem. Jednostką odpowiedzialną za czynności
organizacyjne jest Centrum Informacji Turystycznej.

2.

Spacer odbędzie się na trasie Parchatka – Puławy w czwartek 21 marca.
Rozpoczęcie zostało zaplanowane na godz. 10:10 w okolicy przystanku
MZK Puławy nr 402 (Parchatka IV). Wyznaczona trasa przemarszu przebiega
głównie wąwozami znajdującymi się na terenie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego. Długość trasy to ok. 12 km w terenie i ok. 3 km w przestrzeni
miejskiej.

3.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapisanie się na listę uczestników
w dniu spaceru i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.

4.

Nie ma wcześniejszych zapisów, udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

5.

Uczestnicy pokonują trasę pieszo, można korzystać z kijów nordic walking.

6.

Osoby biorące udział w spacerze nie mogą posiadać przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w tego typu imprezie.

7.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod
opieką rodzica/prawnego opiekuna. Dopuszczalny jest udział grupy osób
poniżej 16 roku życia, będącej pod opieką nauczyciela szkolnego.

8.

Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę
rodzica/prawnego opiekuna na udział w spacerze.

9.

Każdy uczestnik spaceru powinien zabrać ze sobą odpowiednie ubranie
dostosowane do panujących warunków pogodowych oraz ewentualnie
prowiant.

10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom spaceru.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w spacerze może wiązać się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie,

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat
o charakterze majątkowym. Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.
12. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu spaceru.
13. Uczestnicy przemieszczają się zwartą grupą. Odłączenie się od grupy, zmiana
trasy lub nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z wydarzenia.
Decyzję podejmuje Organizator.
14. Czas i miejsce odpoczynku, a także tempo marszu nadaje Organizator i jest
ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
15. Podczas spaceru zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
16. Zabrania się pozostawiania śmieci na trasie przemarszu.
17. W czasie trwania spaceru przedstawiciel Organizatora wykona zdjęcia
uczestników w celu sporządzenia fotorelacji z imprezy, która będzie
zamieszczona na stronie internetowej POK oraz na profilach portali
społecznościowych zarządzanych przez administratora – POK.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści,
zamieszczone w mediach przez uczestników spaceru.
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19. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia lub skrócenia
trasy przemarszu.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
spornych decyzja kierownika wycieczki jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
21. Wpisanie się na listę uczestników spaceru
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
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ZGODA NA UCZESTNICTWO I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
(dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia)

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
.................................................................... oraz że:

— wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w spacerze organizowanym 21 marca na
trasie Parchatka – Puławy przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy,

— wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych poniżej danych osobowych moich
oraz mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby związane z uczestnictwem
w spacerze terenowym:

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: .....................................

nr telefonu kontaktowego rodzica: ...............................................…

nr telefonu kontaktowego dziecka: .................................................

— zapoznałem/am się z regulaminem spaceru i akceptuję wszystkie jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę:
TAK NIE* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Puławski Ośrodek
Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy w celu
sporządzenia fotorelacji z przebiegu spaceru terenowego i umieszczenie na stronie
internetowej, na profilach portali społecznościowych zarządzanych przez
administratora – POK.
*Niepotrzebne skreślić

....................................................…
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Spacer terenowy /2019
W celu realizacji obowiązków wynikających z 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w spacerze
terenowym jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska
Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK .
2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pisemnie na iod@domchemika.pl lub adres POK podany
w pkt.1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO ), zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust.
1 lit. a oraz w celu ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących
spacerze, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane
osobowe i dane kontaktowe.
5. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom władzy
uprawnionej na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcompodmiotom, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych
osobowych.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
(poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
7. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez
okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres
i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną POK. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych
i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na jej
podstawie
9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym
profilowaniu.

