
 

 

 

 

REGULAMIN  

I Rodzinnego rajd turystyczno-bushcraftowego 

15 kwietnia 2023 r. 
 

I. Cel rajdu: 

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, 

2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, 

3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny, 

 

II. Organizator rajdu: 

Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach oraz Nadleśnictwo Skierniewice.                  

Wsparcie finansowe – Miasto Skierniewice. 

 
III. Termin rajdu: 15.04.2023 r. (niedziela)  

 

IV. Organizacja rajdu: 

Start rajdu godz. 8:50 Skierniewice ul. Makowska pętla autobusowa    

Zakończenie ok. 16:30 na terenie Nadleśnictwa Skierniewice – powrót na pętlę                                                                                                          

 

Trasa rajdu (ok. 12 km):  

Teren Nadleśnictwa Skierniewice – kompleks leśny Zespół przyrodniczo-Krajobrazowy „Zwierzyniec 

Królewski” 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin im-

prezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.szaniec.pttk.pl. 

2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. 

3. Każda osoba dorosła stanowiąca opieką dla niepełnoletniego jest traktowana jako uczestnik rajdu                     

i ponosi także koszt wpisowego. 

4. Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez Organizatora Rajdu. 

5. W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 40 osób. 

6. Udział w Rajdzie jest odpłatny: wpisowe wynosi 20 zł. 

7. Kwota wpisowego obejmuje również koszt odznaki turystyczno-bushcraftowej. 

8. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 

 

VI. Zgłoszenia. 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostęp-

nego na stronie www.chronotex.pl 

2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz i dokonała opłaty uczestnictwa. 

3. Termin zgłoszenia on-line upływa 1 kwietnia 2023 r. 

4. Po zamknięciu zapisów on-line osoba wyrażająca chęć uczestnictwa może zapisać się na rajd telefo-

nicznie bądź na adres e-mail pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca.  

5. Zapisy po terminie pod nr telefonu 602721627, e-mail: opttk_skierniewice@interia.pl 

http://www.szaniec.pttk.pl/
mailto:opttk_skierniewice@interia.pl


6. W przypadku rezygnacji zgłoszony jest zobowiązany do podania informacji o rezygnacji z uczestnictwa 

w rajdzie. 

7. Koszt wpisowego nie podlega zwrotowi przypadku rezygnacji po zamknięciu zapisów tj. po 1 kwietnia 

2023 r. 

 
VII. Na trasie rajdu zabrania się: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 

3. Niszczenia przyrody, 

4. Głośnego zachowywania się, 

5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora. 

 
 

VIII. Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  w czasie rajdu, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2.  Udział w rajdzie  jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie 

od warunków pogodowych zastanych na trasie, 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy  

   i za szkody wyrządzone przez uczestników, 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, 

5. Organizator przewiduje atrakcje: 

− Poczęstunek oraz ciepły posiłek  na mecie Rajdu 

− Gadżety rajdowe  

 

IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz od 

dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119) informuje się, że: 

1) administratorami danych osobowych uczestnika Rajdu jest Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach, ul. 

Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice. 

2) dane osobowe uczestnika Rajdu przetwarzane będą w celach organizacyjnych i promocyjnych I Rodzinnego 

Rajdu turystyczno - bushcraftowego na podstawie art. 23 ust.1 ustawy  o ochronie danych osobowych oraz art. 

6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L119), 

3) odbiorcami danych osobowych uczestnika Rajdu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania da-

nych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4) odbiorcami danych osobowych uczestnika Rajdu mogą być media publiczne, przypadki te nie obejmują 

wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji danych uczestnika rajdu, za-

kres działań obejmuje jedynie promocję wydarzenia, podczas której media publiczne mogą mieć wgląd                          

w przetwarzane przez administratora dane, 

5) dane osobowe uczestnika Rajdu przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z or-

ganizacji i promocji w/w wydarzenia, 

6) uczestnik Rajdu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, 

7) uczestnik Rajdu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 



8) podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem dobrowolnym, jednakże niepodanie danych w za-

kresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową uczestnictwa w I Rodzinnym Rajdzie tu-

rystyczno – bushcraftowym 

9) współorganizatorem danych osobowych jest CHRONOTEX, ul. Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia, Polska, 

tel:+48 660 077 065, e-mail: biuro@chronotex.pl 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 ni-

niejszego paragrafu w związku z udziałem w rajdzie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika 

wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszech-

niany będzie projekt. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków z przebiegu Rajdu zamiesz-

czonych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz w sprawozdaniach z imprezy tu-

rystycznej. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organi-

zatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzega-

nia. 

4. Więcej informacji na temat rajdów można uzyskać pod adresami organizatorów: 

O/PTTK „Szaniec” w Skierniewicach – www.pttk.szaniec.pl,          O/PTTK „Szaniec” 

Nadleśnictwo Skierniewice – www.skierniewice.lodz.lasy.gov.pl,          Nadleśnictwo        Skierniewice. 
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