
REGULAMIN 

GMINNY RODZINNY RAJD JURAJSKI 2021 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. ORGANIZATORZY: Dom Kultury w Gostyni  

 

II. CEL: 

-  upowszechnianie aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu 

-  popularyzowanie wyjazdów rodzinnych 

-  integracja mieszkańców Gminy Wyry 

 

III. MIEJSCE I TERMIN: 

1. Impreza odbędzie się dnia 18 września 2021r. (sobota).  

2. Miejsce: Jura Krakowsko - Częstochowska.   

3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

IV. DANE OSOBOWE 

Uczestnictwo w imprezie wiąże się z podaniem prawdziwych danych osobowych 

(imię i nazwisko, adres, oraz data urodzenia, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail), 

a w przypadku osób niepełnoletnich również imienia i nazwiska rodzica/ opiekuna 

prawnego. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikami imprezy mogą być mieszkańcy Gminy Wyry.  

2. Dojazd na miejsce startu rajdu oraz powrót odbywa się autokarem. 

3. Koszty jakie pokrywają uczestnicy rajdu to: 

      -  25 zł za osobę (w cenie: autokar, poczęstunek, przewodnik, ubezpieczenie) 

 

VI. ZAPISY NA RAJD 

1. Zgłoszenia można dokonać tylko i wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie 

www.dkgostyn.pl do dnia 12 września 2021 roku (niedziela) lub do zapełnienia 

wszystkich miejsc w autokarze (ilość miejsc ograniczona). 

2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, e-mail.  

3. Opłaty należy dokonać na konto bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia (ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc) 

4. Wraz ze zwrotnym potwierdzeniem uczestnictwa otrzymają Państwo dane 

niezbędne do dokonania przelewu. 

5. W razie rezygnacji z  udziału w rajdzie opłaty nie będą zwracane. Istnieje jednak 

możliwość zmiany uczestnika, którego dane osobowe należy zgłosić 

organizatorowi wycieczki najpóźniej do trzech dni przed rozpoczęciem wyjazdu.  

 

VII. PROGRAM 

Wyjazd: godz. 7.45 Dom Kultury w Gostyni 

                  godz. 8.00 Pawilon Wyry 

Powrót: ok. godz. 18.00 

 

Rajd przebiegnie spacerową trasą dolinkami południowej jury.  

Długość około 7 km. przez Dolinę Kobylańską i Będkowską. Na koniec ognisko z 

kiełbaskami pod Sokolicą – największą skałą na Jurze. 

 

 

http://www.dkgostyn.pl/


VIII. POZOSTALE INFORMACJE 

1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie 

biorą odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu powstałe wyniku 

uczestnictwa w rajdzie, a także nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubione 

rzeczy lub sprzęt uczestników.  

2. Trasa rajdu została tak opracowana, że mogą w nim uczestniczyć wszyscy, bez 

względu na wiek, kondycję oraz umiejętności turystyczne. 

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie 

pod opieką dorosłych. 

4. Uczestnicy Rajdu powinni zadbać o odpowiednią odzież, obuwie i wyposażenie do 

uprawiania turystyki górskiej. 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ oraz danych osobowych Dziecka 

jest Dom Kultury z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod 

adresem email sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu 32 2187000. Możliwy jest 

też kontakt bezpośredni: iod@dkgostyn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu 

uczestnictwa w imprezie: Gminny Rodzinny Rajd Jurajski 2021, na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 

celów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana bądź dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa w imprezie: Gminny 

Rodzinny Rajd Jurajski 2021 

 

mailto:iod@dkgostyn.pl

