
Regulamin 
Wycieczka do Wisły – Kulig z zaprzęgiem konnym’ Akcji Zima 2023 

 
I. Organizator: 

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, w ramach Akcji Zima z MOSiR-em. 
2. Kulig z poznawaniem krajobrazowych walorów turystycznych Wisły i okolic. 

 
III. Termin, miejsce: 

18 styczeń 2023, Wisła Czarne - Dolina Białej Wisełki. 
 

IV. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia: 
1. Uiszczenie wpisowego w wysokości 85 zł od uczestnika w kasie Hali sportowej (ul. Folwarecka 

10 w Żorach) oraz dokonanie zgłoszenia na podstawie wypełnionych załączników 1, 2,3, do 
Regulaminu, dostępnych na stronie internetowej www.mosir.zory.pl, do 17.01.2023, do godz. 
13.00 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

2. Po zamknięciu listy zapisów, informacja o ilości wolnych miejsc zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej MOSiR-u. 

3. Osoby, które zrezygnują z imprezy winny jak najprędzej poinformować organizatora. 
4. Od uczestników niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego 

Karty zgłoszenia (w załączniku nr 1) do Regulaminu, (druk do pobrania ze strony 
internetowej www.mosir.zory.pl lub w kasie hali sportowej). 
Karta zgłoszenia zawiera: 

a. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b. numer telefonu kontaktowego rodzica, 
c. imię i nazwisko dziecka, 
d. zgodę, 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. 

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

6. Od osoby przekazującej swoje dziecko pod opiekę osobie trzeciej podczas 
wycieczki /załącznik nr 3 do Regulaminu/ druk do pobrania ze strony internetowej 
www.mosir.zory.pl lub w kasie hali sportowej). 
Karta zgłoszenia zawiera: 
a. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 
b. imię i nazwisko dziecka/uczestnika/ów wyjazdu, 
c. imię i nazwisko osoby, której przekazywane jest dziecko pod opiekę, numer telefonu 

kontaktowego, 
d. zgodę, 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, 



7. 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 dwoje dzieci. 

8. Organizator ustała maksymalną liczbę uczestników wyjazdu – 48 osób. Przy zapisach 
decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

V. Informacje i 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. Organizator zapewnia: 
a. przejazd autokarem klasy LUX, 
b. przejazd zaprzęgiem konnym, 
c. ciepły, jednodaniowy posiłek w Kolibie, 
d. opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki podczas wycieczki, 
e. opiekę opiekuna grupy. 

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. 
4. 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 tylko na podstawie okazanego paragonu.  

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

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

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za szkody 
wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia. 

8. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 
alkoholowych i innych środków odurzających. 

9. Każdy uczestnik powinien dostosować ubiór turystyczny do panujących warunków 
atmosferycznych. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wycieczki i do jego 
przestrzegania oraz podporządkowania się zaleceniom opiekuna grupy. 
 

VI. Ramowy plan imprezy: 
godz. 7.45 – zbiórka /omówienie regulaminu wycieczki, spraw organizacyjnych/, 
godz. 8.00 – wyjazd w kierunku Wisły, 
ok. godz. 10.00 – Kulig w zaprzęgu konnym, 
ok. godz. 11.30 – 12.00 – Poczęstunek w Kolibie, czas wolny, 
ok. godz. 15.30 – 16.00 –  Powrót do Żor. 
 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 
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 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, 
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 


