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Regulamin „Wyjazdu na kulig” w ramach Akcji Zima 2019 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem wyjazdu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 

Żory, tel. 32/ 43-41-751, 43-41-547 

 

II. Cel 

1. Promocja rekreacyjnego spędzenia wolnego czasu. 

 

III. Terminy, miejsce 

1. Wyjazdy na kulig odbędą się w dwóch terminach w ramach Akcji Zima 2019.  

a) I termin 10.02.2019 (niedziela),  

b) II termin 24.02.2019 (niedziela). 

2. Kulig zorganizowany zostanie w miejscowości Wisła Czarne - Dolina Białej Widełki.  

 

IV. Kategorie 

1. Udział w kuligu przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci (obowiązują stosowne 

oświadczenia organizatora). 

 

V. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia 

1. Uczestnik na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt „a” oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnianie wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i 

uczestnictwa w wyjeździe organizowanym przez administratora. Każdy uczestnik wyjazdu powinien 

zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w punkcie IX niniejszego regulaminu 

dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w wyjeździe jest: 

a) wniesienie opłaty w kasie Hali Widowiskowo-sportowej (ul. Folwarecka 10) w wysokości 

50 zł/od osoby do dnia: 

- 7 lutego 2019 do godziny 10.00 – kulig w dniu 10.02.2019, 

- 21 lutego 2019 do godziny 10.00 – kulig w dniu 24.02.2019. 
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b) kompletne wypełnienie „oświadczenia osoby dorosłej biorącej udział w wyjeździe na 

kulig” dostępnego w kasie Hali Widowiskowo-sportowej zawierającego: 

- imię i nazwisko uczestnika wyjazdu, numer telefonu kontaktowego, 

- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem wyjazdu i 

akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe, 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy lub, 

c) kompletne wypełnienie „zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w 

wyjeździe na kulig” dostępnej w kasie Hali Widowiskowo-sportowej zawierającej: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 

- imię i nazwisko dziecka uczestnika wyjazdu, 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z 

regulaminem wyjazdu i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych 

dziecka do udziału w wyjeździe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

imprezy lub, 

d) kompletne wypełnienie „oświadczenia dla osoby przekazującej swoje dziecko pod 

opiekę podczas wyjazdu na kulig” dostępnego w kasie Hali Widowiskowo-sportowej 

zawierającej: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 

- imię i nazwisko dziecka/i uczestnika/ów wyjazdu, 

- imię i nazwisko osoby, której przekazywane jest dziecko pod opiekę, 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z 

regulaminem wyjazdu i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych 

dziecka do udziału w wyjeździe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

imprezy. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

4. Osoba dorosła (minimalny wiek 21 lat) może mieć podczas wyjazdu pod swoją opieką maksymalnie 

troje dzieci. 

5. Organizator ustała maksymalną liczbę uczestników wyjazdu – 48 osób. Przy zapisach decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo odwołania wyjazdu w 

przypadku niekorzystnych warunków pogodowych oraz małej liczby uczestników, jak i do dokonania 

zmiany w ramowym programie imprezy, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich 

uczestników.  

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. 
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3. Organizator zapewnia przejazd autokarem, przejazd zaprzęgiem konnym, poczęstunek w postaci 

pieczonej kiełbasy z pieczywem oraz herbatą. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, wyjątek stanowi sytuacja, gdy organizator odwołuje 

wyjazd lub gdy uczestnik rezygnuje przed końcem terminu zgłoszeń (punkt V, podpunkt 2), a 

organizator posiada listę rezerwową z osobami chętnymi do udziału w wyjeździe. Zwrotu wpisowego 

Organizator dokonuje na podstawie okazanego paragonu. 

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników wyjazdu od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii 

uczestników. 

6. Na czas trwania wyjazdu organizator zapewnia opiekę opiekuna grupy oraz opiekę medyczną. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione podczas wyjazdu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za szkody 

wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia. 

9. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych. 

10. Każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyjazdu oraz podporządkowania 

się zaleceniom opiekuna grupy. 

 

VII. Ramowy plan imprezy: 

1) W dniu 10.02.2019, wyjazd godz. 8.45 parking przy Hali Sportowej (ul Folwarecka 10), powrót ok. 

godz. 16.00, w dniu 24.02.2019 wyjazd godz. 7.45 parking przy Hali Sportowej (ul. Folwarecka 10), 

powrót ok. godz. 15.00. 

2) Sprawdzenie listy uczestników uprawnionych do skorzystania z wyjazdu. 

3) Odczytanie regulaminu wyjazdu, omówienie zasad bezpieczeństwa oraz porządku podczas podróży. 

 

VIII. Obowiązek informacyjny 

Organizator informuje, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: 

44-240 Żory, ul. Wolności 36a. 

2) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja 

umowy. 

3) Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie 

przetwarzania danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych MOSiR Żory.  E-mail: kuba@eduodo.pl  

4) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów 

prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie 

będzie możliwe. 

6) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane 

muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 

7) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej. 

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w 

którym dane osobowe zostały podane. 

 

Telefony alarmowe: 

985 - GOPR  

112 - wzywanie pomocy  

997 - Policja          Organizator: 

998 - Straż Pożarna         MOSiR Żory  

999 - Służba Medyczna        


