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REGULAMIN ŁAZI GÓRKA – 25.05.2019 r. 

                                                                                                  

I. Organizator i Współorganizator. 

Organizatorem imprezy jest: 

Rybnicki Klub Nordic Walking (RKNW) – T: +48 500 588 753, e-mail: rknw.biuro@gmail.com, www.rknw.pl  

Współorganizatorem imprezy jest: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) odział w Rybniku. 

 

II. Cel. 

- Popularyzacja i promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja osób poprzez sport i rekreację. 

- Upowszechnianie turystyki, zwłaszcza turystyki górskiej oraz szlaków i walorów turystycznych. 

- Promocja RKNW oraz nordic walking i turystyki pieszej. 

 

III. Charakter imprezy. 

Piesze wycieczki górskie o charakterze rekreacyjno-turystycznym wraz z przewodnikiem. 

 

IV. Termin, zbiórka oraz miejsca docelowe wycieczki. 

Termin: 25 maja 2019 roku. 

Miejsce zbiórki: parking przed kąpieliskiem RUDA w Rybniku (ul. Gliwicka 72). 

Zbiórka:   wyjazd - 7:45 (wyjazd o godzinie 8:00)     /     powrót -18:00 +/-1h (przyjazd do Rybnika). 

Miejsce docelowe (miejsce wycieczki): CZECHY – okolice Jablunkova – Horni Łomna – Kamenity 

Trasa i poszczególne punkty wyjazdu mogą ulec zmianie – uzależnione od warunków pogodowych oraz 

„kondycji”uczestników. Dystans trasy pieszej około 15 km (+/-2 km) 

UWAGA! Wyjazd do Czech – należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty (dowód/paszport), a w przypadku 

dzieci (przy braku dowodu dla dziecka) można zabrać np.: legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem. 

 

VI. Uczestnictwo. 

Przed zapisaniem się na ŁAZI GÓRKĘ należy zapoznać się z regulaminem imprezy. 

Udział w ŁAZI GÓRCE należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych 

(brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce). 

Uczestnik bierze udział w ŁAZI GÓRCE na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do przestrzegania 

wszelkich poleceń wydawanych przez Organizatora, Współorganizatora, Przewodnika lub Opiekunów 

wycieczki, a w trakcie wycieczki zabrania się samowolnego oddalania się od grupy bez ich zgody. 

W trakcie trwania ŁAZI GÓRKI nie należy spożywać alkoholu i innych środków odurzających. 

Uczestnicy ŁAZI GÓRKI zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych 

obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych 

określonych przez Organizatora, Współorganizatora, Przewodnika lub Opiekunów wycieczki. 

Uczestnicy niepełnoletni od 7 roku życia (rocznikowo) mogą brać udział w ŁAZI GÓRCE tylko i wyłącznie pod 

opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych; osoba nie będąca rodzicem niepełnoletniego uczestnika biorąca 

czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców 

lub prawnych opiekunów na udział niepełnoletnich pod opieką tejże osoby w danym dniu; Organizator i 

Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki. 
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WIEK UCZESTNIKÓW: od 7 lat (rocznikowo) – udział niepełnoletnich tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. 

Ilość miejsc: 50 w tym 4 miejsca na potrzeby Organizatora. 

 

VII. Niezbędnik uczestnika. 

 Napoje i wyżywienie na trasę we własnym zakresie oraz kieszonkowe (na zakup wody, jedzenia) 

 Strój adekwatny do warunków atmosferycznych oraz wyjazdu w góry. 

 Fantastyczny, wyśmienity i dobry humor . 

 Sprawny i naładowany telefon komórkowy (włączony roaming). 
Telefon niezbędny dla osób dorosłych, a w przypadku zgłoszeń rodzinnych przynajmniej jedna osoba 
powinna posiadać sprawny i naładowany telefon komórkowy. 

 

VIII. Zgłoszenia. 

a) Zgłoszenia internetowe w terminie od 12 maja 2019 r. od godziny 22:22 do 22 maja 2019 r. włącznie będą 

prowadzone na stronie internetowej: - link będzie również dostępny na stronie www.rknw.pl  

b) Zgłoszenie SMS – pod numerem telefonu: +48 500 588 753 (numer sieci Play), w którym należy wpisać: 

ŁAZI GÓRKA MAJ oraz podać: Imię i Nazwisko, wiek uczestnika w latach (w przypadku osób niepełnoletnich 

rocznikowo – SMS powinien wysłać rodzic). 

UWAGA! Zgłoszenie SMS będą dopisywane do listy uczestników – raz dziennie pod warunkiem wolnych miejsc. 

Zgłoszenia w tej formie będą potwierdzane zwrotnie poprzez SMS. 

Koszt wysłania SMS zgodny z usługą Twojego operatora. 

c) Osobiście w dniu imprezy w miejscu zbiórki - pod warunkiem wolnych miejsc. 

 

IX. Opłaty. 

- Przelewem - osoby dorosłe nie zrzeszone w RKNW – 40 zł/os. 

- Przelewem - dzieci i młodzież w wieku od 7 lat (rocznikowo) – 20 zł/os. 

- Przelewem - klubowicze RKNW (z uregulowanymi składkami członkowskimi) – 30 zł/os. 

- Opłata gotówką tylko przy rejestracji w dniu wyjazdu (pod warunkiem wolnych miejsc) – 50 zł (niezależnie od 

przynależności klubowej). 

Opłaty przelewem należy dokonać (po potwierdzeniu przyjęcia) na konto Rybnickiego Klubu Nordic Walking: 

89 1750 0012 0000 0000 3224 4211 

Tytuł wpłaty: DAROWIZNA ŁAZI GÓRKA MAJ + Imię i Nazwisko Uczestnika/ów 

Uczestnicy zobowiązani są dokonać opłaty najpóźniej na 1 dzień (roboczy) przed wycieczką, a w przypadku 

płatności ostatniego dnia, należy posiadać w dniu imprezy potwierdzenie przelewu. 

 

X. Świadczenia. 

- Transport w obie strony  (autokar lub bus/iki). 

- Opieka przewodnika górskiego na trasie. 

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. 

- Możliwość potwierdzenia wyjazdu w książeczce GOT przez Przodownika Turystyki Górskiej. 
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XI. Polityka prywatności. 
1). Iekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do 
wypełnienia zadań statutowych Klubu Sportowego działającego w formie Stowarzyszenia pod nazwą: Rybnicki 
Klub Nordic Walking (dalej zwanego RKNW) w Rybniku, należytego wykonania zawartych umów, organizacji 
imprez i wykonania innych zadań RKNW, zgodnie zart. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (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, dalej: RODO), RKNW informuje, że 
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RKNW z siedzibą, przy ulicy Wyspiańskiego 7, 44-210 w 
Rybniku. 
2). RKNW reprezentuje Prezes Paweł Mitura-Zielonka, adres e-mail: rknw.biuro@gmail.com, tel. 500 588 753. 
3). Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 
- wykonania zadań statutowych RKNW i innych prawnych obowiązków, w tym umownych RKNW (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO); 
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów RKNW (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO) takich 
jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, 
marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i 
analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe, itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań 
statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych. 
4). Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 
- przez czas wykonywania zadań statutowych RKNW i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub 
- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 
- przez czas, w którym RKNW może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania 
naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 
5). Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy 
zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków 
prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną , usługi doradcze, 
konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczące nam usługi niezbędne do 
realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawych, w tym umownych. 
6). Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani prawo do: 
- żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa; 
- sprostowania Państwa danych osobowych; 
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; 
- przenoszenia danych; 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz nie może być warunkiem 
uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku tym będziecie Państwo 
zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem 
możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym 
umownych. 
8). Administratorem danych osobowych jest RKNW. Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek, 
miejscowość, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), 
a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, 
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będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia imprezy, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń 
finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń 
finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez 
podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronach Organizatora, Współorganizatora lub w 
mediach. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) 
danych oraz ich poprawiania. 
 
XII. Postanowienia szczegółowe. 

1. Warunkiem wzięcia udziału w ŁAZI GÓRCE jest: zapisanie się na listę uczestników i uiszczenie opłaty (po 

potwierdzeniu zgłoszenia i wolnych miejsc) oraz podpisanie/zaznaczenie stosownego oświadczenia podczas 

zapisów lub w dniu wyjazdu na wycieczkę. 

2. Wycieczka może zostać odwołana w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Uczestnicy 

zostaną powiadomieni przez poprawnie podany adres e-mail podczas zgłoszenia lub telefonicznie (np.: w 

formie SMS) w przypadku pozostawianie prawidłowego numeru telefonu. W przypadku odwołania wyjazdu 

zostanie zwrócona dokonana opłata. W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki – opłaty nie będą 

zwracane i nie ma możliwości przepisania ich na innych uczestników. 

3. Organizator nie ma możliwości wystawienia faktur. Organizator wystawia potwierdzenie dokonania 

opłaty/darowizny np.: w formie druczków KP. 

4. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich 

predyspozycjach fizycznych do udziału w wycieczce. 

5. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do 

wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu zakupu ubezpieczenia. 

6. Uczestnicy mogą zostać podzieleni na grupy, które prowadzone będą przez opiekunów danych grup. 

7. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich oraz za 

rzeczy zgubione lub pozostawione podczas realizacji wycieczki w ramach ŁAZI GÓRKI. 

8. Ewentualna rezygnacja z udziału w wycieczce podczas jej trwania powinna być zgłoszona Organizatorowi. 

9. Podczas wycieczek prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, która może być zamieszczana na 

stronach internetowych Organizatora, Współorganizatora lub w mediach. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed udziałem w ŁAZI GÓRCE. 

 

Regulamin: 12.05.2019 r. 

 

 

 

 


