Regulamin Wydarzenia: „II Leśny Rajd Hulajnogowy”
1. ORGANIZATOR:


Nadleśnictwo Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko,
nr. tel. 95 762 05 90, nr fax 95 762 10 35, e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl

3. PARTNERZY:



Hulaj Team,
Hulajnoga PL.

2. MIEJSCE:


Wydarzenie, zwane także Rajdem jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Miejscem spotkania uczestników jest miejsce postoju pojazdów
nr 2 Leśnictwa Grotów, stanowiące początek i koniec szlaku rowerowego „W Puszczy
Noteckiej”. Współrzędne geograficzne: N 52°46’14.2” E 15°50’52.2”
Trasa będzie przebiegać drogami leśnymi, szutrowymi i drogami utwardzonymi (droga
asfaltowa w miejscowości Karwin). Meta i start znajduje się w miejscu postoju
pojazdów nr 2 Leśnictwa Grotów.

3. UCZESTNICY:












Wydarzenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby, młodsze (mające ukończone, co najmniej 13 rok życia)
mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna
prawnego.
Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie udziału uczestnictwa drogą mailową na adres:
d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 691-362-520
w terminie od 4 do 23 sierpnia 2020 r. oraz podpisanie w dniu wydarzenia oświadczenia
dotyczącego stanu zdrowia, będącego konsekwencją ogłoszonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez Uczestnika w Wydarzeniu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych.
Uczestnicy Wydarzenia biorą udział na własnym sprzęcie sportowym, rekreacyjnym –
hulajnodze. Zabronione będzie używanie środków transportu wspomaganych silnikiem
spalinowym lub elektrycznym.
Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do jazdy w kasku oraz na technicznie
sprawnym sprzęcie sportowym, rekreacyjnym – hulajnodze. Uczestnik powinien być w
stanie samodzielnie naprawić wszystkie usterki techniczne powstałe podczas
Wydarzenia. Jeżeli kłopoty techniczne okażą się niemożliwe do naprawy, Uczestnik
powinien zrezygnować z udziału w dalszej części Rajdu.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Wydarzeniu wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).







Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio
i telewizję, a także w celach promocyjnych Organizatora.
Uczestnik oświadcza, że:
a. Jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny uczestniczy
w Wydarzeniu;
c. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu
d. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
e. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Wydarzeniu
Dla Wydarzenia został ustalony limit uczestników 30 osób. Jednakże Wydarzenie
zostanie odwołane, jeśli liczba zapisanych uczestników nie przekroczy, co najmniej
10 zapisanych.

4. CEL WYDARZENIA:





Upowszechnienie przyjaznych środków lokomocji oraz popularyzacja hulajnogi.
Kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz uczulenie
społeczeństwa na degradację zbiorowisk przyrodniczych powstałą poprzez korzystanie
z pojazdów silnikowych w lesie.
Promocja infrastruktury turystycznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - trasy rowerowej „W Puszczy Noteckiej” powstałej w ramach projektu
„Wolność jest w naturze” 17 tras rowerowych w Lasach Państwowych.

5. PROGRAM:







Zbiórka uczestników w miejscu postoju pojazdów nr 2 Leśnictwa Grotów,
N 52°46’14.2” E 15°50’52.2” stanowiącego początek oraz koniec szlaku rowerowego
„W Puszczy Noteckiej” – godzina 9.30.
Przywitanie uczestników przez organizatorów oraz prelekcja na temat walorów
przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Karwin – godzina 10.00-10.45.
Start uczestników II Leśnego Rajdu Hulajnogowego – godzina 11.00.
Przystanek tematyczny w punkcie trasy „Miejsce postoju pojazdów nr 6 Leśnictwa
Odyniec” N 52°74’70.1” E 15°93’66.6”
(pogadanka edukacyjna, możliwość
uzupełnienia płynów przez Uczestników Rajdu) – godzina 12.00.
Posiłek dla uczestników Rajdu w lokalizacji Grotów 5, 66-530 Drezdenko w obrębie
komercyjnego pola namiotowego – godzina 13.30-14.30.
Zakończenie, przekazanie materiałów edukacyjnych oraz promocyjnych, pożegnanie
uczestników II Leśnego Rajdu Hulajnogowego w miejscu postoju pojazdów
nr 2 Leśnictwa Grotów, N 52°46’14.2” E 15°50’52.2” stanowiącego początek oraz
koniec szlaku rowerowego „W Puszczy Noteckiej” – około godziny 15.30

6. TERMINY:


Data rozpoczęcia Wydarzenia: 19 września 2020 roku od godziny 9.30, data
zakończenia Rajdu 19 września 2020 roku około godziny 15.30

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESYNIKÓW:




Napoje izotoniczne, woda mineralna dla Uczestników Rajdu,
Ciepły poczęstunek podawany w jednym z przystanków Rajdu, lokalizacja
Grotów 5
Pamiątkowe materiały promocyjne z logiem „LP” i napisem „Nadleśnictwo Karwin”,
„Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka”

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wydarzenie jest ograniczone liczbą uczestników do 30 osób.
2. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia przed rozpoczęciem Rajdu pisemnego
oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną
koronawirusem Covid-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemicznym.
3. Brak ww. oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Rajdzie .
4. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas
imprezy maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych na ręce.
5. Obowiązek założenia maseczki nie dotyczy uczestnika podczas jazdy, ale musi
zachować on dystans min. 2 metry od innych uczestników rajdu.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych na przygotowanym
przez Organizatora oświadczeniu na wypadek wykrycia, że w imprezie brała udział
osoba zakażona koronawirusem Covid -19. Dane te będą przekazane służbom
sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia.
Po 14 dniach nastąpi ich komisyjne zniszczenie.
7. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników
dystansu min. 2 metry.
Prosimy o zachowanie ww. zasad dla bezpieczeństwa Uczestników oraz organizatora.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE










Wydarzenie odbędzie się bez względu na panujące tego dnia warunki atmosferyczne.
Przebieg trasy Wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej
Organizatora: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl oraz w mediach społecznościowych
promujących Wydarzenie.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla Uczestników Rajdu.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) leży
w gestii Uczestników.
Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
Osobom upoważnioną przez Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest pracownik
Nadleśnictwa Karwin – Dominik Wieczorkiewicz, specjalista SL do spraw edukacji.
Adres e-mail:d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl oraz nr telefonu: 691-362-520.
Dodatkowe informacje dotyczące imprezy można uzyskać na stronie internetowej
www.karwin.lasy.gov.pl.

10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Wydarzenia.





Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania Wydarzenia.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach
biorących udział w Wydarzeniu lub ich mieniu.

11.. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH











Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia zapisów uczestników oraz ewentualnych działań
związanych z zasadami epidemicznymi.
Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
Rajdu oraz zadań związanych z zasadami epidemicznymi.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
w Wydarzeniu
Uczestnicy powinni zapoznać się z klauzulą informacyjną, zamieszczoną na stronie
internetowej Organizatora: http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/odo
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo jest
Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin z siedzibą w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady
18, 66-530 Drezdenko, tel.: +48 95 762 05 90 , fax: +48 95 762 00 35, adres e-mail:
karwin@szczecin.lasy.gov.p
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub
telefonicznie +48 91 432 87 12

