REGUALAMIN
Wycieczki rekreacyjno-turystyczna w Beskidy
Skrzyczne – Szczyrk
1.

Organizator:
a) Organizatorem wycieczki rekreacyjno-turystycznej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach,
b) Uczestnik wycieczki na podstawie art. 6 ust. 1 i 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 swoich danych osobowych
oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją wycieczki (realizacja umowy,
weryfikacja uczestników, działań statutowych MOSiR). Każdy uczestnik powinien zapoznać się z
obowiązkiem informacyjnym zawartym w pkt. 9 niniejszego regulaminu, dotyczącym przetwarzania
danych osobowych.
c) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i do akceptacji jego treści.

2. Termin i miejsce imprezy:
a) 04.08.2018. Skrzyczne - Szczyrk
3. Cel:
a) Promowanie rekreacyjnego spędzania wolnego czasu
4. Ramowy program:
godz. 7.45
zbiórka – parking przy hali sportowej, ul. Folwarecka 10 w Żorach,
(sprawdzenie
obecności, sprawy organizacyjne),
godz. 8.00
wyjazd,
godz. 9.30
przyjazd Przełęcz Salmopolska, wymarsz w kierunku Skrzycznego, przerwa na
odpoczynek w schronisku (czas wolny, posiłek we własnym zakresie), przejście malowniczą trasą w Kierunku
wyciągu do Szczyrku (dla strudzonych możliwość zjazdu kolejką we własnym zakresie), spacer po Szczyrku,
odpoczynek – czas wolny)
godz. 17.30 wyjazd powrotny do Żor,
ok. godz. 19.00 przyjazd do Żor.
5. Uczestnictwo:
a) uczestnikiem wjazdu może być osoba, która:
- dokonała zakupu biletu w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10),
- wypełniła druk zgłoszenia (oświadczenie nr 1),
- niepełnoletni mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – wymagana jest
pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (oświadczenie nr 2),
- osoba dorosła, która nie jest rodzicem/opiekunem prawnym może wziąć pod opiekę
maksymalnie dwoje niepełnoletnich (obowiązuje upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych –
oświadczenie nr 3),
b) uczestnicy wyjazdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność,
c) organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych oraz małej liczby uczestników, jak i do dokonania zmiany w ramowym programie
imprezy. W przypadku odwołania wyjazdu, organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane).
d) Za względu na górską wędrówkę zalecany jest dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna adekwatna
do długości i rodzaju trasy,
e) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za szkody
wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia,
f) uczestnik wyjazdu dokonując wpłaty i wpisując się na listę uczestników potwierdza iż nie
występują żadne przeciwwskazania zdrowotne, a tym samym, że jego stan zdrowia pozwala na
wzięcie udziału w ww. imprezie,
g) dokonanie opłaty za wyjazd jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
wyjazdu, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
6. Zgłoszenia:
a) zgłoszenia przyjmowane będą do 02.08.2018r., do godz. 10 00 w kasie hali sportowej (ul.
Folwarecka 10),
b) lista uczestników sporządzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń,
c) każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia osobistego w kasie Hali sportowej z podaniem
imienia, nazwiska , tel. kontaktowego, dokonania płatności i potwierdzenia zgłoszenia oraz
znajomości regulaminu czytelnym podpisem.
d) zrezygnować bądź dokonać zamiany na liście uczestników można do 02.08.2018, do godz. 10.00.
Dokonanie zmian personalnych po tym terminie wiąże się z brakiem ubezpieczenia. W przypadku
rezygnacji z imprezy po ww. terminie organizator nie dokonuje zwrotu wpisowego.

7. Organizator zapewnia:
a) transport autokarem,
b) przewodnika oraz opiekuna z ramienia MOSiR-u
c) opiekę medyczną,
d) ubezpieczenie NNW na podstawie otrzymanego numeru PESEL,
8. Obowiązki uczestnika:
a) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 30,00 zł, płatne w
kasie hali sportowej, do dnia 02.08.2018r., do godz. 10.00,
b) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad podczas wyjazdu,
punktualnego przybycia na miejsce postoju oraz wszelkich regulaminów obowiązujących w trakcie
podróży, na trasie i w miejscach zwiedzania”
c) nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i
przyjętych regulaminów jak i zaleceń przewodnika, opiekuna grupy,
d) podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych innych
środków odurzających,
e) należy dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych ( w tym obuwie do górskich
wspinaczek),
9. Obowiązek informacyjny
Organizator informuje, że:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą:
44-240 Żory, ul. Wolności 36a.
b) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja
umowy.
c) Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych
jest: Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych MOSiR Żory; email: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl.
d) 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.
e) 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.
f) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Wyjątek stanowi firma ubezpieczeniowa Warta, która dokona ubezpieczenia uczestników.
g) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
h) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
i) 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.

Organizator
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Żorach

