
REGULAMIN gra terenowa 

w dn. 27 sierpnia 2021 r. Przemęt-Błotnica  

 

1. Organizatorem gry jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie z siedzibą w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 

64-234 Przemęt. Kierownikiem gry z ramienia Organizatora – Szymon Piechowiak tel. 797 730 906. 

2. Gra odbędzie się 27 sierpnia 2021 r. na terenie miejscowości Przemęt-Błotnica.  

3. Uczestnicy gry spotykają się na stacji kolejowej w Błotnicy w dn. 27 sierpnia 2021 r. o godz. 19:00.  

4. Uczestnicy przejdą z Błotnicy do Przemętu. Czas gry w terenie szacowany jest na ok. 2 godziny. Meta ok. godz. 21:00 

– Wigwam koło budynku GCKiB w Przemęcie.  

5. Trasa gry będzie przebiegać drogą polną.  

6. W grze planowane jest uczestnictwo czterech grup złożonych z sześciu osób, do każdej grupy przewidziany jest jeden 

opiekun.  

7. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zapoznanie się z jego regulaminem, wniesienie opłaty w kwocie  

20 zł , która składa się na: ubezpieczenie uczestnika oraz koszt wyżywienia.  

8. Prawo udziału w grze mają dzieci w wieku 8-12 lat, których stan zdrowia pozwala na udział w grze. 

9. W imieniu każdego uczestnika gry oświadczenia i deklaracje składa opiekun. Oświadcza on jednocześnie, że stan 

zdrowia uczestnika pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w grze oraz z pokonaniem 

w określonym czasie wyznaczonej trasy. 

10. Uczestnicy gry są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, ochrony przyrody oraz podporządkowanie się 

poleceniom i decyzjom kierownictwa gry terenowej. 

11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą elementu odblaskowego, latarki oraz telefonu komórkowego.  

12. W trakcie trwania gry zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających i psychotropowych. 

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,  

w trakcie lub po zakończeniu gry. 

14. Organizator gry ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi gry, bez prawa 

zwrotu poniesionych opłat. 

15. Organizator gry zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu gry oraz 

odwołania gry w przypadku złych warunków pogodowych. 

16. Koszty uczestnictwa w gry pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem gry. 

17. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji z gry. 

18. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i kierownictwa.  

19. Zabrania się zanieczyszczania trasy gry terenowej.  

20. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia gry, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na grze itp. opłata 

za grę nie podlega zwrotowi. 

21. O uczestnictwie w grze decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 26 sierpnia 2021 r. godz.12:00 lub 

do wyczerpania się wolnych miejsc. 

22. Uczestnik gry (jego opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami RODO. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami ww. regulaminu i jego załącznikami. 

 

 

………….…………………………….…………..……………………………….. 
(data i podpis uczestnika wydarzenia) 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa  

w imprezach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH: 

 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Natalia Ratajewska kontakt:ochronadanychosobowych24@gmail.com 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia 

Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury 

i Biblioteka w Przemęcie. 

4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 

w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 

jest: 

- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

- opublikowanie informacji o laureatach, 

- archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

przez czas określony w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

………….………………….…………..………………… 
(podpis uczestnika wydarzenia) 

 

 

 

________________________________________ 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 

[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.2.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa  

w imprezach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie  

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.  

 

 

Przemęt dn. ……………………………….….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany…………………………………..…………………………………………………… 

(nazwisko i imię uczestnika wydarzenia) 

 

nr telefonu.............................................................................................................................................................  

 

nie miałem/am i nie mam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia 

widocznych oznak choroby. 

 

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, 

alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe 

objawy. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie tj.: 

 • mimo wprowadzonych w GCKIB w Przemęcie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,  

• w przypadku wystąpienia zakażenia uczestnika imprezy instytucja zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostają poddani 

kwarantannie, 

• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika wydarzenia, osoba ta zostanie natychmiast 

umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 

niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby i inspekcje, 

• nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie GCKiB w Przemęcie nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z 

obecnej sytuacji w kraju.  

 

 

 

………….………………….…………..………………… 
(podpis uczestnika wydarzenia) 


