
 
 Regulamin wycieczki rekreacyjno-turystycznej 

„4 Pory Roku – wiosna – szlakiem zamków, spacer po  Pustyni Błędowskiej” 
 

Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a. 
 
Cel: 

• Popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego z MOSiR-em. 
• Udział w programie „4 pory roku" – wiosna/zdobywanie Pakietu GOLD. 

 
Terminy, miejsce: 
02.05.2022 /poniedziałek/ 

Spacer z Mirowa do Bobolic, przejazd do Pustyni Błędowskiej (spacer) i czas wolny 
w Olkuszu– wycieczka autokarowa, jednodniowa  
Szczegółowy program: 
godz. 7.45 – zbiórka /omówienie regulaminu wycieczki, spraw organizacyjnych/, 
godz. 8.00 wyjazd w kierunku Mirowa,  
ok. godz. 10.00 – 11.30 przejście malowniczą trasą ( ok. 1,5 km),  w kierunku zamku w 
Bobolicach, zwiedzanie, posiłek w stylowej karczmie, czas wolny,   
ok. godz. 14.00 wyjazd w kierunku Pustyni Błędowskiej spacer (ok. 4 km),  
ok. godz. 16.00 wyjazd w kierunku Olkusza, zwiedzanie miasta (czas wolny)   
ok. godz.19.00 – 20.00 powrót do Żor. 

 
Warunki uczestnictwa, zgłoszenia: 

1. Udział w wycieczce przewidziany jest dla osób nieposiadających żadnych 
przeciwskazań do uprawiania turystyki pieszej. 
2. Uiszczenie wpisowego w wysokości 80 zł od uczestnika w kasie Hali sportowej (ul. 
Folwarecka 10 w Żorach) oraz dokonanie zgłoszenia na podstawie wypełnionych załączników 
1, 2 i 3 do Regulaminu, dostępnych na stronie internetowej www.mosir.zory.pl, do 
29.04.2022, do godz. 13.00 lub do wyczerpania limitu miejsc. 
3. Po zamknięciu listy zapisów, informacja o ilości wolnych miejsc zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej MOSiR-u. 
4. Osoby, które zrezygnują z imprezy winny jak najprędzej poinformować organizatora. 
5. Od uczestników niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna 
prawnego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do Regulaminu, (druk do pobrania ze 
strony internetowej www.mosir.zory.pl lub w kasie hali sportowej). 
Oświadczenie zawiera: 

a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z 
regulaminem wycieczki i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału 
w wycieczce, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu 
wizerunku dla potrzeb związanych z  organizacją i promocją imprezy. 

6. Od uczestników pełnoletnich wymagany załącznik nr 2 do Regulaminu (druk do 
pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub w kasie hali sportowej). 

Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko osoby pełnoletniej, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) oświadczenie osoby pełnoletniej zawierające potwierdzenie zapoznanie się z 

regulaminem wycieczki i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań do udziału w 
wycieczce, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu 
wizerunku dla potrzeb związanych z  organizacją i promocją imprezy. 
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7. Kompletne wypełnienie oświadczenia dla osoby przekazującej swoje dziecko pod 
opiekę podczas wycieczki /załącznik nr 3 do Regulaminu/ druk do pobrania ze strony 
internetowej www.mosir.zory.pl lub w kasie hali sportowej). 
Oświadczenie zawiera: 

a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 
b) imię i nazwisko dziecka/i uczestnika/ów wyjazdu, 
c) imię i nazwisko osoby, której przekazywane jest dziecko pod opiekę, numer telefonu 
 kontaktowego, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zapoznanie się z 
 regulaminem wyjazdu i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do 
 udziału w wycieczce, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
 rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 
 imprezy, 
e) osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby 
 dorosłej, osoba dorosła (minimalny wiek 18 lat) może mieć podczas wyjazdu pod 
 swoją opieką maksymalnie troje dzieci, 

8. Organizator ustała maksymalną liczbę  uczestników wyjazdu – 47 osób. Przy zapisach 
 decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość uczestników może ulec zmianie, co będzie 
 uzależnione od aktualnych obostrzeń sanitarnych.  

 
Pakiet Gold, zasady przyznania pakietu  

a) Każda osoba, która, która weźmie udział we wszystkich 4 wycieczkach w ramach 
 programu „4 pory roku – zima, wiosna, lato, jesień”, organizowanych raz na kwartał 
 przez MOSiR Żory, opatrzonych logiem imprezy będzie uprawniona do wzięcia udziału 
 w konkursie z nagrodami Pakietu Gold,  
b) Pula nagród w ramach Pakietu Gold wynosi 300 złotych brutto, 
c) Ponadto każda osoba, która weźmie udział we wszystkich czterech wycieczkach, w 
 ramach programu, otrzyma upominek. 

 
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. 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. 

2. Organizator zapewnia: 
a) przejazd autokarem,  
b) opiekę opiekuna grupy, licencjonowanego przewodnika beskidzkiego oraz opiekę 
 medyczną,  
c) wstęp do na teren zamku w Mirowie i Bobolicach, 
d) posiłek, 
e) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, wyjątek stanowi sytuacja, gdy 
 organizator odwołuje wyjazd lub gdy uczestnik rezygnuje przed końcem terminu 
 zgłoszeń, a organizator posiada listę rezerwową z osobami chętnymi do udziału w 
 wyjeździe. Zwrotu wpisowego Organizator dokonuje na podstawie okazanego 
 paragonu,  
f) Organizator nie ubezpiecza uczestników wyjazdu od NNW Ubezpieczenie pozostaje 
 w gestii uczestników,  
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione 
 podczas wyjazdu,  
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za 
 szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia 
 jak i mienia,  
i) podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 
 napojów alkoholowych, środków odurzających. W dniu imprezy uczestnik winien być 
 w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających, 
j) każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków 
 atmosferycznych,  
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k) każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyjazdu oraz 
 podporządkowania się zaleceniom opiekuna grupy. 

 
Zasady bezpieczeństwa  

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wycieczki. 
2. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia podczas 

organizowanej wycieczki. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie 

przeprowadzenia biegu i dodatkowych obowiązków dla jego uczestników w związku z 
ewentualną zmianą sytuacji epidemicznej w Polsce i próbą uwzględnienia obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa. 

 
Klauzula informacyjna: 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
 dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
 danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
 dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za 
pomocą poczty elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.zory.pl 

2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz 
udokumentowania uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Żorach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
administratorami przetwarzają jego dane osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator 
pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji 
lub innych przepisach prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 
18 RODO, 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 
RODO, 
e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
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g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.   

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. 
a-g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a 
od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w 
imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
Telefony alarmowe: 
985 - GOPR  
112 - wzywanie pomocy  
997 - Policja           
998 - Straż Pożarna          
999 - Służba Medyczna   
 
Organizator: 
Miejski Ośrodek  
Sportu i Rekreacji w Żorach 
 


