
Regulamin wycieczki rekreacyjno-turystycznej

„Wycieczka - 4 pory roku – Zima”

• „Zimowa Kraina w Baśniowym Lesie”,  w Inwa łdzie,

•Zwiedzanie Domu Papieża – Jana Paw ła I I i  Bazyl iki  w Wadowicach”

⦁  Organizator:

Miejski  Ośrodek Sportu Rekreacji  w Żorach ul.  Wolności  36a.

⦁  Cel:

⦁  Popularyzacja zdrowego stylu życia i  czynnego wypoczynku z 

MOSiR-em.

⦁  Poznawaniem walorów turystyczno-krajoznawczych 

odwiedzanych miejsc.

⦁  Udzia ł  w programie „4 pory roku" – zima /zdobywanie 

Pakietu GOLD.

⦁  Terminy, miejsce:

21.01.2023 /sobota/

Planujemy wstęp do Park Miniatur w Inwa łdzie - Zimowej Krainie 

Świętego Miko łaja w Baśniowym Lesie,  podziwianie olbrzymie 

f igury z tysiącami kolorowych świate łek, Bożonarodzeniowa, 

żywa szopka, korzystanie w cenie bi letu z atrakcyjnych urządzeń  

lunaparkowych takich jak:   Mega Plac Zabaw, Kolejka „Farma”, 

obiad dwudaniowy, a także zwiedzanie domu Papieża Polaka -

Jana Paw ła I I  i  Bazyl iki  w Wadowicach, moż l iwość  degustacj i  

Papieskich kremówek (we w łasnym zakresie).  

⦁  Ramowy Program :

Zbiórka :  Hala sportową ,  Folwarecka 10 godz.:  11.45, 
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Wyjazd spod Hali  – godz. 12,00 

godz. 14.15 – zwiedzanie Domu Papieskiemu (I  Grupa),

godz. 14.30 – zwiedzanie Domu Papieskiemu (I  Grupa),  

ok. godz. 16.20 –  przyjazd do Parku Miniatur we Inwa łdzie

godz. 16.40 – dwudaniowy posi łek w restauracj i  Parku Miniatur

godz.17.10 – 20.00 – korzystanie z dostępnych atrakcj i  Parku 

Miniatur

ok. godz. 22.00 – powrót do Żor 

Uwaga! Program może ulec zmianie,  decyduje organizator.

⦁  Koszt od osoby :  110z ł

Uwaga! Istnieje moż l iwość  za dodatkową  op łatą  i  zg łoszeniem u 

organizatora otrzymanie przez dziecko paczki   od Miko łaja w 

„Krainie Baśni” Parku Miniatur.  Cena uzależniona od rodzaju 

paczki.  Paczki  ze s łodyczami – koszt 19.00 z ł ;  paczka z maskotką  

lub samochodzikiem i  s łodyczami – koszt.  29.00 z ł .

⦁  Warunki uczestnictwa, zg łoszenia:

⦁  Udzia ł  w wycieczce przewidziany jest dla osób 

nieposiadających żadnych przeciwskazań  do uprawiania 

turystyki  pieszej.  

⦁  Uiszczenie wpisowego w wysokości  110 z ł  od uczestnika w 

kasie Hali  sportowej (ul.  Folwarecka 10 w Żorach) oraz 

dokonanie zg łoszenia na podstawie 

wype łnionych za łączników 1, 2 i  3 do Regulaminu, 

dostępnych na stronie internetowej www.mosir.zory.pl,

do 19 stycznia 2023 r, do godz. 14.30 lub do wyczerpania 

l imitu miejsc.

⦁  Po zamknięciu l isty zapisów, informacja o i lości  wolnych 
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miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

MOSiR-u. Osoby, które zrezygnują  z imprezy winny jak 

najprędzej poinformować  organizatora.

⦁  Od uczestników niepe łnoletnich wymagane jest 

wype łnienie przez rodzica/opiekuna prawnego karty 

uczestnictwa zawartej  w za łączniku nr 1 do Regulaminu ,

(druk do pobrania ze strony internetowej 

www.mosir.zory.pl lub w kasie hali  sportowej).

Karta uczestnictwa zawiera :

⦁  imię  i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

⦁  numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna 

prawnego,

⦁  imię  i  nazwisko dziecka,

⦁  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

potwierdzające: zapoznanie się  z  regulaminem 

wycieczki  i akceptacją  jego treści,  brak 

przeciwwskazań  dziecka do udzia łu w wycieczce, 

informację  o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb 

związanych z organizacją  i  promocją  imprezy.

⦁  Od uczestników pe łnoletnich wymagany za łącznik nr 2 do 

Regulaminu (druk do pobrania ze strony internetowej 

www.mosir.zory.pl lub w kasie hali  sportowej).

Karta uczestnictwa zawiera :

⦁  imię  i  nazwisko osoby pe łnoletniej,  

⦁  numer telefonu kontaktowego, 

⦁  oświadczenie osoby pe łnoletniej  zawierające 

potwierdzenie zapoznanie się  z  regulaminem 

wycieczki  i akceptacją  jego treści,  brak 
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przeciwwskazań  do udzia łu w wycieczce, informację  

o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych 

z organizacją  i promocją  imprezy.

⦁  Od  osoby przekazującej swoje dziecko pod opiekę  osobie 

trzeciej  podczas wycieczki /za łącznik nr 3 do Regulaminu/ 

druk do pobrania ze strony internetowej 

www.mosir.zory.pl lub w kasie hali  sportowej).

⦁  Karta uczestnictwa zawiera :

⦁  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 ,  numer telefonu kontaktowego,

⦁  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

potwierdzające zapoznanie się  z  regulaminem 

wyjazdu i akceptację  jego treści,  brak 

przeciwwskazań  dziecka do udzia łu w wycieczce, 

zgodę  na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb 

związanych z organizacją  i  promocją  imprezy,

⦁  osoby niepe łnoletnie mogą  skorzystać  z  wyjazdu 

wy łącznie pod opieką  osoby doros łej,  osoba 

doros ła (minimalny wiek 18 lat)  może mieć  podczas 

wyjazdu pod swoją  opieką  maksymalnie troje 

dzieci ,

⦁  Organizator usta ła maksymalną  l iczbę  uczestników 

wyjazdu – 48 osób .  Przy zapisach decyduje kolejność  

zg łoszeń .  

4



⦁  Pakiet Gold, zasady przyznania pakietu: 

⦁  każda osoba, która, weźmie udzia ł  we wszystkich 4 

wycieczkach, w ramach programu „4 pory roku – zima, 

wiosna, lato, jesień” ,  organizowanych raz na kwarta ł  

przez MOSiR Żory opatrzonych logiem imprezy, będzie 

uprawniona do wzięcia udzia łu w konkursie z 

nagrodami - Pakietu Gold,

⦁  pula nagród w ramach Pakietu Gold wynosi 400 

z łotych, brutto,

⦁  każda osoba, która weźmie udzia ł  we wszystkich 

czterech wycieczkach , w ramach programu, otrzyma 

upominek.

⦁  Informacje i  postanowienia końcowe:

⦁  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

oraz prawo odwo łania wyjazdu w przypadku niekorzystnych 

warunków pogodowych oraz ma łej l iczby uczestników, 

jak i do dokonania zmiany w ramowym programie imprezy, o 

których zobowiązuje się  poinformować  wszystkich 

uczestników.

Prawo interpretacj i  niniejszego regulaminu przys ługuje 

jedynie Organizatorowi.

⦁  Organizator zapewnia:

- przejazd autokarem kasy LUX, 

- opiekę  medyczną  i  opiekuna grupy,

- bi let wstępu do Muzeum Domu Papieskiego,

- wstęp do Parku Miniatur w Inwa łdzie i  korzystanie z 

dostępnych atrakcj i  i  
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  urządzeń  lunaparkowych,

- dwudaniowy posi łek w restauracj i  Parku Miniatur w 

Inwa łdzie.

⦁  Op łata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ,  wyjątek stanowi 

sytuacja,  gdy organizator odwo łuje wyjazd lub gdy uczestnik 

rezygnuje przed końcem terminu zg łoszeń ,  a organizator 

posiada l istę  rezerwową  z osobami chętnymi do udzia łu w 

wyjeździe.

⦁  Zwrotu wpisowego Organizator dokonuje na podstawie 

okazanego paragonu.

⦁  Organizator nie ubezpiecza uczestników wyjazdu od NNW. 

Ubezpieczenie pozostaje w gesti i  uczestników.

⦁  Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za rzeczy 

pozostawione, zagubione podczas wyjazdu.

⦁  Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za zachowanie 

uczestników, w tym za szkody wyrządzone w stosunku do 

osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i  

mienia.

⦁  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.

⦁  Każdy uczestnik powinien dostosować  ubiór do panujących 

warunków atmosferycznych.  

⦁  Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu wyjazdu oraz podporządkowania się  zaleceniom 

opiekuna grupy.
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⦁  Każdy uczestnik winien zapoznać  s ię  z regulaminem 

wycieczki.

⦁  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 f izycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i  w sprawie swobodnego przep ływu 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 moż l iwy 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-Miko łajec.  Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych jest moż l iwy 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 l it .  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 w ładzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub dzia łających na zlecenie organów 
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w ładzy 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 real izujące zadania Administratora Danych 

Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres 

niezbędny do realizacj i  celów okreś lonych w pkt.  3 lecz nie 

krócej niż  przez okres wskazany w przepisach o archiwizacj i  

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,

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  przy czym jej  

wycofanie nie wp ływa na zgodność  z  prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji  dotyczących 

praw okreś lonych powyżej ( l it .  a-g) należy skontaktować  s ię  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 
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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 f izycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 

swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne 

do wzięcia udzia łu w imprezach organizowanych przez Miejski  

Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach.

9. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i  nie będą  profi lowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacj i  międzynarodowej.

Telefony alarmowe:

112 - wzywanie pomocy 

997 - Policja 

998 - Straż  Pożarna 

999 - S łużba Medyczna 

Organizator:

Miejski  Ośrodek 

Sportu i  Rekreacj i  w Żorach
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