Nadleśnictwo Karwin

Regulamin Wydarzenia: „Wiosenny Rajd Rowerowy”
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:


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślad Drezdenko”

2. MIEJSCE:


Wydarzenie, zwane także Rajdem jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Miejscem spotkania uczestników jest siedziba Nadleśnictwa Karwin, ulica
Pierwszej Brygady 18 w Drezdenku. Trasa będzie przebiegać ciągiem pieszorowerowym Gminy Drezdenko, drogami publicznymi, gruntowymi, dojazdami dróg
pożarowych. Meta i start znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Karwin, ulica
Pierwszej Brygady 18 w Drezdenku.

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 w terminie od 2 do 12 maja 2022 r.
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 –
rowerze. Zabronione będzie używanie środków transportu wspomaganych silnikiem
spalinowym.
Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany, jest do jazdy w kasku oraz na technicznie
sprawnym sprzęcie sportowym, rekreacyjnym – rowerze, 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 oraz Partnera (strona
internetowa organizatora oraz profil facebook).
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
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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 60 osób. Jednakże Wydarzenie
zostanie odwołane, jeśli liczba zapisanych uczestników nie przekroczy, co najmniej
10 zapisanych.

4. CEL WYDARZENIA:





Upowszechnienie przyjaznych środków lokomocji oraz popularyzacja roweru jako
środka transportu pozostawiającego niewielki ślad w środowisku naturalnym;
Kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz uczulenie
społeczeństwa na degradację zbiorowisk przyrodniczych powstałą poprzez korzystanie z
pojazdów silnikowych w lesie;
Promocja małej infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin.

5. PROGRAM
Niedziela, 15 maja 2022 roku






Zbiórka uczestników, siedziba Nadleśnictwa Karwin, ulica Pierwszej Brygady 18;
66-530 Drezdenko – godzina 10.00
Przywitanie Uczestników przez organizatorów – godzina 10.00-10.15.
Start uczestników „Wiosennego Rajdu Rowerowego” – godzina 10.15.
Przejazd uczestników, do przystanku tematycznego, gdzie przewidziany jest
poczęstunek, ognisko – miejsce postoju pojazdów nr 17 Leśnictwa Bukowo,
współrzędne geograficzne 52.7214; 15.6152 – godzina 13.00
Zakończenie rajdu, ceremonia wręczenia medali na zakończenie Wiosennego Rajdu
Rowerowego, siedziba Nadleśnictwa Karwin, ulica Pierwszej Brygady 18; 66-530
Drezdenko – godzina 16.00

6. TERMINY:


Data rozpoczęcia Wydarzenia: 15 maja 2022 roku od godziny 10.00, data zakończenia
Rajdu 15 maja 2022 roku około godziny 16.00.

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESYNIKÓW:




Woda źródlana/mineralna, napoje izotoniczne, soki owocowe dla Uczestników Rajdu,
Ciepły poczęstunek podawany w obrębie miejsca postoju pojazdów nr 17
w Leśnictwie Bukowo; Nadleśnictwo Karwin,
Pamiątkowe materiały promocyjne oraz drewniane medale.
.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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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 (portal facebook)
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 Służby Leśnej. Adres email: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.

9. 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
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
− informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin
z siedzibą: ul. Pierwszej Brygady 18; 66-530 Drezdenko (dalej jako Administrator);
z Administratorem można się kontaktować:
 pisemnie, na adres: Nadleśnictwo Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18; 66-530 Drezdenko
Wielkie
 za pomocą poczty elektronicznej, na adres: karwin@szczecin.lasy.gov.pl
Inspektor Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kaczmarek,
z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie
wybierając numer +48 91 432 87 12.
Zakres przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora w związku z organizacją rajdu rowerowego
obejmują w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wizerunek.
Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
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1) organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Rajd rowerowy z okazji dnia bez samochodu” w
dniu 3 października 2021 roku.
2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
a) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na:
•
prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
•
dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi
z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
•
administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania,
statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6
ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem podanych wyżej danych
kontaktowych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie obsługi prawnej,
archiwizacji, ubezpieczenia, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji
zadań własnych;
c) podmioty prowadzące działalność wydawniczą, poligraficzną, informacyjną, z którymi
współpracuje Administrator lub zleca wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych.
Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego, w związku z prowadzonym profilem
na portalu społecznościowym (Facebook).
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
e) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
f) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją szkolenia;
g) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu –
do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
h) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów
prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
Prawa osób, których dane przetwarzamy
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Wskazane uprawnienia mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa,
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
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Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia
niezbędnych informacji uniemożliwi uczestnictwo w „Rajdzie rowerowym z okazji dnia bez
samochodu” w dniu 3 października 2021 roku.
Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane
w celu profilowania
Zatwierdzam:
Włodzimierz Rocławski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

5

