REGULAMIN:
Indywidualny aktywny projekt "Marsz Cichociemnych"
1)Cel: Popularyzacja aktywnego trybu życia.
2) Termin: 5.12.2020 godz. 10:00-14:00
3) Miejsce: Kowalewko gm. Kcynia. Teren przy strzelnicy JRS
4) Trasa: 12 km 100% drogi i ścieżki leśne.
5) Zasady uczestnictwa: Projekt polega na aktywnym pokonaniu wyznaczonej 12 km trasy.Uczestnik
indywidualnie w godzinach 10-14 udaje się na trasę "Marszu Cichociemnych". Dozwolone są różne
aktywne formy pokonania trasy np. marsz, chód, nordic walking, spacer, trekking itp.
6) W strefie startu/mety uczestnika projektu bezwzględnie obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Każda
osoba wchodząc do strefy startu/mety musi mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekować dłonie, a
także zachować odstęp od innych uczestników projektu.
7) Na trasie marszu zawodnik indywidualnie odpowiada za aktualnie obowiązujące obostrzenia
zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niedostosowaniem się do tych obostrzeń.
8) Przed rozpoczęciem projektu każda osoba jest zobowiązana do podpisania oświadczenie o braku
przeciwwskazań do udziału w indywidualnym aktywnym projekcie "Marsz Cichociemnych", a także o
zapoznaniu się z jego regulaminem.
9) Udział w projekcie jest bezpłatny.
10) Pierwszeństwo udziału mają osoby zapisane na odwołany bieg "Cross Cichociemnych im
Bernarda Bzdawki". W przypadku rezygnacji osób z listy będzie możliwość dopisania kolejnych
zainteresowanych projektem osób.
11) Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia dla uczestników.
12) Na trasie będą odcinki dróg leśnych, na których dozwolony jest ruch dla pojazdów kołowych.
13) Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
14) Udział w projekcie jest dobrowolny, a uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność
i oświadcza, że nie będzie rościł wobec organizatorów żadnych praw z tytułu nieszczęśliwego
wypadku.
15) Każda osoba, która pokona trasę marszu otrzyma pamiątkowy pakiet oraz okolicznościowy
medal.
16)Każda osoba startuje w marszu wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko; wszyscy przyjmują do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze materialnym.
17) Dozwolony jest udział osób z dzieckiem w wózku. Dziecko nie jest uczestnikiem marszu i
wyłączną odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic lub prawny opiekun.

18) Dozwolony jest udział osób ze zwierzętami.
19)Trasa będzie oznaczona biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą i znakami ze strzałkami
kierunkowymi.
20) Każda osoba biorąca udział w marszu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, zgodę tę potwierdza własnoręcznym
podpisem na karcie uczestnika.
21)Każda osoba biorąca udział w marszu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem marszu i jego
przestrzegania co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej.
22) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na publikację uczestnika oraz jego
imienia i nazwiska w relacjach z biegu prezentowanych w mediach oraz wykorzystywanych w
materiałach promocyjnych organizatora. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z
regulaminem i jego akceptacją w pełnym jego brzmieniu.
23) Obowiązek informacyjny Pozyskane dane osobowe uczestników biegu przetwarzane będą w
celach „Crossu Cichociemnych” im. Bernarda Bzdawki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. Administratorem danych osobowych
uczestników jest Trawers Team Nakło. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie
technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i
zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty,
które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe uczestników
będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia , do momentu zakończenia publikacji
na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W każdej
chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody uczestnika przed jej wycofaniem.
24) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

