
REGULAMIN RAJDU NOCNEGO 
 

11 listopada 2018 

 

ORGANIZATOR:  
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach 

 

TERMIN RAJDU:  
11 listopada 2018 r. godz. 18:00 – 21:00  
Miejsce zbiórki – Dom Kultury w Wojsławicach 

 

CEL RAJDU:  

 Rajd organizowany jest z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 Integracja mieszkańców Gminy Wojsławice skupiających się wokół stowarzyszeń, klubów, ale 

również rodzin i osób niezrzeszonych. 

 Szerzenie postaw patriotycznych oraz zwiększanie świadomości historycznej i społecznej 

wśród mieszkańców. 

TRASA RAJDU:  

Wojsławice – Rozięcin –Wojsławice 

Rajd zostanie zakończony wspólnym ogniskiem przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach Koloni. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność – ubezpieczenie we własnym 

zakresie. 

3. Za wypadki powstałe na trasie rajdu wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP przez 

uczestników rajdu GCKSiT w Wojsławicach nie odpowiada. 

4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz używania alkoholu i środków odurzających,  

a także materiałów niebezpiecznych takich jak: broń, fajerwerki i materiały pirotechniczne. 

5. Prosimy o zabranie na trasę Rajdu własnego oświetlenia ( latarki z zapasowymi bateriami) oraz 

elementów odblaskowych. 

6. Prosimy o zabranie na trasę Rajdu telefonu komórkowego z numerem podanym podczas 

zgłoszenia. 

7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie na podstawie przedstawionej 

organizatorom pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 15 roku życia 

mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za tego 

uczestnika. 

8. Chęć uczestnictwa w rajdzie należy zgłosić do GCKSiT w Wojsławicach najpóźniej do 10 listopada 

2018r. do godz. 15:00, adres mailowy: wojsław-gci@o2.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, 

nazwisko, wiek oraz numer telefonu uczestnika. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

9. Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń 

organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią w trakcie Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

11. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów Rajdu. 

mailto:wojsław-gci@o2.pl


12. Organizator jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej i audiovideo wydarzenia oraz do 

wykorzystywania ww. dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych o działalności 

statutowej Organizatora, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora. 

Uczestnicy poprzez wstęp na teren wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalenie  

i rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku w celu informacji o i promocji 

wydarzenia oraz działalności statutowej Organizatorów, w tym umieszczenia ich na stronie 

internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościach w ramach profilu Organizatora. 

13. Organizator informuje że: 

 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gminne Centrum Kultury Sportu i 
Turystyki w Wojsławicach z siedzibą: ul. Rynek 20A, 22-120 Wojsławice. 

 dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie w organizacji rajdu, 
 Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne 

 Wykonawcy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 dane osobowe Wykonawcy nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu) 

 Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż 
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane 

 dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej. 

14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl 

oraz w sekretariacie Domu Kultury w Wojsławicach. 
  

http://www.gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/

