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Regulamin udziału w wydarzeniu “NAJLEPIEJ z rodziną” ‒ rajd pieszy  

 

1. Wydarzenie organizowane jest przez Miejskie Centrum Kultury  

w Tomaszowie Mazowieckim, plac Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki (dalej: „Organizator").  

2. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca 2021 r., w godzinach 15-21, na terenie 

miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

3. Cele wydarzenia: 

a. pogłębianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych i krajobrazowych Tomaszowa Mazowieckiego i ziemi 

tomaszowskiej; 

b. połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie rodzinnym, 

przyjaciół, relaksem i zabawą; 

c. pobudzenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego, 

aktywnego trybu życia; 

d. popularyzacja ekoturystyki i zdrowego stylu życia jako atrakcyjnej 

formy spędzania czasu; 

e. integracja miłośników aktywnego wypoczynku i różnych środowisk 

miasta i okolicy. 

4. Trasa rajdu rozpoczyna się na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, 

przy budynku Informacji Turystycznej, prowadzi ulicami miasta do Grot 

Nagórzyckich, ul. Pod Grotami 2/6 i kończy się w Skansenie Rzeki Pilicy,  

ul. Modrzewskiego 9/11. 

5. W rajdzie mogą uczestniczyć tylko drużyny rodzinne – w każdej min. jeden 

pełnoletni uczestnik, który również uczestniczy w rajdzie i bierze całkowitą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich członków drużyny. 

6. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. 

7. Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

8. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu 

zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd. 



2 
 

9. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub 

oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne 

wykluczenie z rajdu. 

10.  Tempo marszu nadaje organizator i jest ono dostosowane do tempa 

najwolniejszego uczestnika. 

11.  Czas i miejsce odpoczynku wyznacza organizator. 

12.  Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać 

organizatorowi rajdu. 

13.  Obowiązują zachowania proekologiczne. 

14.  Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 25 maja do 2 czerwca 2021 r. 

do godz. 16. Zgłoszenia należy składać elektronicznie pod adresem 

mailowym: informacjaturystyczna@mck-tm.pl, telefonicznie 44 710 03 29 lub 

osobiście w budynku Informacji Turystycznej, plac Kościuszki 29.  

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko każdego uczestnika, numer 

kontaktowy.  

15.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

16.  Organizator przewiduje drobne upominki dla uczestników. 

17.  Wydarzenie odbędzie się tylko przy dobrej pogodzie. O ewentualnym 

odwołaniu wydarzenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uczestnicy zostaną powiadomieni SMS-owo 3 czerwca do godz. 12. 

18.  Wszyscy uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną 

odpowiedzialność. Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie 

odpowiada.  

19.  Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

upublicznienie wizerunku uczestników, w szczególności na publikację 

wizerunków na stronie internetowej organizatora oraz na fanpage`u 

organizatora w portalu społecznościowym Facebook, a także w mediach 

lokalnych. 

20.  Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

21.  Informacje w sprawie wydarzenia można uzyskać pod nr telefonu:  

44 710 03 29. 

22.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
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W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19: 

1. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia (w szczególności 

gorączka, kaszel, duszności) należy bezwzględnie pozostać w domu. 

2. Zaleca się posiadanie własnego środka do dezynfekcji rąk, rękawiczek 

jednorazowych, napojów na własny użytek. 

3. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w wydarzeniu nie mogą 

swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) 

obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.  

4. Regulamin może ulec zmianie, jeżeli zmienią się przepisy związane ze 

stanem epidemii COVID-19.   

5. Wydarzenie zostanie odwołane, jeżeli obowiązujące przepisy prawa związane 

ze stanem epidemii COVID-19 będą zabraniały organizacji tego typu 

wydarzeń.  

 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, 

z siedzibą przy placu Tadeusza Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

Dane kontaktowe Administratora: tel. 44 712 23 69.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 

skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mck-tm.pl.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją wydarzenia będą 

przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji obowiązków  

i praw (w tym roszczeń) wiążących się z organizacją wydarzenia oraz w celu 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest 

art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych może być Główny Inspektorat Sanitarny lub 

służby wskazane przez niego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, a także 

później, tj. w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa  

w wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
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uczestnictwa w wydarzeniu.  

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych 

przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji w tym profilowaniu.  


