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Regulamin 

 „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” 

23 październik 2021 r. 
 

 

 

1. Współorganizatorzy. 

Powiat Łódzki Wschodni i Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga” z siedzibą w Brójcach.  

 

2. Cel imprezy. 

1) Popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców powiatu 

łódzkiego wschodniego, jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

2) Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców. 

3) Poznanie walorów turystycznych i historii powiatu łódzkiego wschodniego. 

4) Integracja środowiska poprzez sport i turystykę. 

3. Termin i miejsce. 

1) Rajd odbędzie się w dniu 23 października 2021 r. (sobota) na znakowanych trasach turystycznych 

powiatu łódzkiego wschodniego.  

2) Zbiórka i rozpoczęcie rajdu o godzinie 10.00 przy cmentarzu z okresu I wojny światowej  

w Uroczysku Pustułka, Gałkówek – Kolonia (współrzędne: 51.76612, 19.72138). 

3) Zakończenie rajdu około godz.13.00 - Lisowice 13, 95-040 Koluszki (Zalew w Lisowicach) 

4. Trasy rajdu. 

1) Trasa nr 1 – trasa piesza (ok. 12 km.) - prowadzą przewodnicy-sędziowie:  

Pustułka - cmentarz poległych żołnierzy z czasów Bitwy Łódzkiej – droga przez las – dolina rzeki Mroga 

- Przanowice – Bogdanka – Lisowice (meta rajdu). 

2)  Trasa nr 2 – trasa dowolna piesza lub rowerowa – bez przewodnika. 

Uczestnicy sami wybierają trasę przejścia lub przejazdu do Lisowic. 

3) Zakończenie tras: około godz.12.30 w Lisowicach przy wspólnym ognisku. 

5. Uczestnictwo. 

1) W Rajdzie w szczególności mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego oraz 

każdy, kto ma odpowiednią kondycję, aby przejść wyznaczoną trasę rajdu. 

2) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osób dorosłych. 

3) Obowiązuje wygodna odzież sportowa/turystyczna.  

6. Zgłoszenia. 

1) Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 22.10.2021 r.:  

Piotr Mróz – tel. 604-222-627 e-mail: piotrmroz1@wp.pl  

Krzysztof Dobrogoszcz – tel. 662 062 506 e-mail: krzysztofdobrogoszcz@o2.pl 

2) Zgłoszenia można dokonać również osobiście na miejscu w dniu Rajdu. 

3) Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie bądź grupowo. 

4) Dokonując zgłoszenia poprzez złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa, oraz oświadczenia 

dotyczącego ochrony danych osobowych, uczestnik (a w imieniu osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun 

prawny) oświadcza tym samym, że: 

a) akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu Rajdu, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia Rajdu, 

c) wyraża zgodę na zamieszczanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych 

i profilach na portalach społecznościowych administrowanych przez współorganizatorów oraz podmioty 

współorganizujące Rajd, 

d) stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Rajdzie i nie są mu znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające go z udziału w Rajdzie. 

Wymienione dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w dniu Rajdu do pana Piotra Mroza lub pana 

Krzysztofa Dobrogoszcza. 
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7. Koszty Rajdu. 

1) Koszty organizacyjne, w tym: udział sędziów-przewodników i opieki przedmedycznej, wytyczenie tras 

rajdu, posiłek turystyczny i nagrody pokrywają współorganizatorzy. 

2) Za ubezpieczenie NNW, przyjazd, odjazd i pobyt na imprezie uczestnicy odpowiadają indywidualnie,  

a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie. 

3) Koszty wpisowego w wysokości 10,00 zł uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Wpłaty 

dokonuje się u współorganizatora – Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Miazga” w Brójcach,  

który wystawi wpłacającemu potwierdzenie dokonania wpłaty. 

 

8. Obowiązki uczestników. 

1) Każdy uczestnik Rajdu na trasie nr 1 zobowiązany jest do: 

a) grupowego przejścia całej trasy, 

b) wykonywania poleceń kierownictwa i opiekunów Rajdu, 

c) przestrzegania przepisów p.poż, 

d) przestrzegania zasad Karty Turysty, 

e) posiadania przy sobie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. 

2) Kierownicy poszczególnych ekip muszą posiadać listę uczestników. 

 

9. Świadczenia współorganizatorów. 

Współorganizatorzy zapewniają: 

1) przewodników na trasie nr 1 oraz opiekę przedmedyczną, 

2) możliwość wygrania nagród w konkursach Rajdowych na trasie nr 1, 

3) posiłek turystyczny – kiełbaska z ogniska. 

 

10. Konkursy i punktacja konkursowa 

1) Podczas trwania Rajdu rozegrane zostaną 3 konkursy indywidualne oceniane przez sędziów: 

- Rozpoznajemy rośliny i zwierzęta – 5 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź w konkursie 

rozpoznajemy rośliny i zwierzęta - 2 pkt. 

- Ocena odległości. W konkursie oceny odległości wygrywa suma dwóch odległości określonych przez 

uczestnika konkursu będąca najbliżej zsumowanej faktycznej odległości do wyznaczonych punktów. 

- Rzut lotką do tarczy. W rzucie lotką wygrywa ten kto wyrzuci najwięcej punktów. 

2) W konkursach może wziąć udział każdy uczestnik Rajdu. 

3) Dokonuje się klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

3) Do klasyfikacji ogólnej drużyn punkty przyznaje się za zwycięstwo w poszczególnych konkursach  

w następujący sposób: I miejsce – 10 pkt, II miejsce – 8 pkt, III miejsce – 7 pkt, IV miejsce – 6 pkt, V 

miejsce – 5 pkt, VI miejsce – 4 pkt, VII miejsce – 3 pkt, VIII miejsce – 2 pkt, IX miejsce i dalsze – 1 pkt. 

11. Nagrody. 

Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych – nagrody rzeczowe. 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej – puchary. 

12. Przetwarzanie danych osobowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(zwanego dalej Rozporządzeniem) organizatorzy informują, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu 

łódzkiego wschodniego” jest Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga” z siedzibą w Brójcach. 

2) Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

3) Dane osobowe uczestników rajdu, tj. imię i nazwisko oraz wizerunek, będą przetwarzane  

w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, rozliczenia imprezy, archiwizacji dokumentów 

zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane w celach 

promocyjnych, również po zakończeniu Rajdu. 

4) W celach o których mowa w pkt 3, dane osobowe uczestników zostaną udostępnione Starostwu 

Powiatowemu w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź. 

5) Dane osobowe uczestników Rajdu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w rozporządzeniu 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia), ustawy z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej: UODO, innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.  

6) Dane osobowe uczestników Rajdu będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą podlegać 

brakowaniu, po upływie obowiązującego dla nich okresu przechowywania zależnie od kategorii 

archiwalnej danej sprawy. 

7) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników Rajdu nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8) Uczestnikom Rajdu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. 

9) Uczestnicy Rajdu posiadają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Rajdzie, zaś ich niepodanie lub 

brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Rajdzie. 

11) Uczestnicy Rajdu posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że 

przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

13. Postanowienia końcowe. 

1) Osoby uczestniczące w Rajdzie obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 

2) We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują współorganizatorzy Rajdu,  

za pośrednictwem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Miazga” w Brójcach, któremu przysługuje 

wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 

3) Współorganizatorzy zabezpieczają obsługę przedmedyczną. 

4) Regulamin jest wyłączną własnością współorganizatorów. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez 

zgody właściciela jest zabronione. 

5) Koszty organizacyjne Rajdu w tym: zakup nagród, posiłku i napojów, wynagrodzenie sędziów-

przewodników i opieki przedmedycznej, zapewnienie miejsca do przeprowadzenia konkursów, 

oznakowanie tras – pokrywają współorganizatorzy. 

6) Koszty uczestnictwa w Rajdzie (w tym: koszty wpisowego, przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) 

uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

7) Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

trwania Rajdu.  

8) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

9) „Powiatowy Rajd Pieszy szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” zostanie przeprowadzony  

z zachowaniem aktualnych w dniu imprezy zasad dotyczących organizacji imprez sportowych  

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

10) Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego 

wschodniego” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

11) Oświadczenie uczestnika „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” 

dotyczące ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” 

23 październik 2021 r. 

 

 

Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika  

„Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” 

 

Zgłaszam swój udział w „Powiatowym Rajdzie Pieszym szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” 

który odbędzie się w dniu 23.10.2021 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Oświadczam tym samym, że: 

a) zapoznałam/zapoznałem  ⃰ się z treścią regulaminu Rajdu i akceptuję wszystkie postanowienia, 

b) stan mojego zdrowia umożliwia mi udział w Rajdzie i nie są mi znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w rajdzie, 

c) zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowywania się decyzjom 

współorganizatorów, 

d) w pełni ponoszę odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. 

 

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika 
Własnoręczny podpis uczestnika / 

podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

          podpis zgłaszającego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego”  

23 październik 2021 r. 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika  

„Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego”  

 dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego dotyczące ochrony danych osobowych 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem ⃰  się z treścią regulaminu „Powiatowego Rajdu Pieszego 

szlakami powiatu łódzkiego wschodniego”  i akceptuję wszystkie jego postanowienia, a tym samym: 

 

- wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ⃰  na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia  

i nazwiska, w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, 

wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, rozliczenia imprezy, archiwizacji dokumentów zgromadzonych 

w związku z realizacją zadania, a także w celach promocyjnych, także po zakończeniu „Powiatowego 

Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego”; 

 

- wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ⃰  na przetwarzanie moich danych osobowych tj. wizerunku  

w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, 

a także w celach promocyjnych, także po zakończeniu „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu 

łódzkiego wschodniego”  ; 

 

- w celu prawidłowej realizacji „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego”, 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ⃰  na udostępnienie Starostwu Powiatowemu w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska; 

 

- w celu prawidłowej realizacji „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego”, 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ⃰  na udostępnienie Starostwu Powiatowemu w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, moich danych osobowych, tj. wizerunku. 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Własnoręczny podpis uczestnika / podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 ⃰  niepotrzebne skreślić 


