
Regulamin wydarzenia plenerowego pn. „Cotygodniowe marsze z kijami” 

  
  

I. Postanowienia ogólne   

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału  
w wydarzeniu plenerowym pn. „Cotygodniowe marsze z kijami”.   

2. Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.    

3. Udział w marszu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu  
i zobowiązaniem do jego przestrzegania.   

4. Każdy uczestnik marszu obowiązany jest zachować się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu pozostałych uczestników oraz innych osób uczestniczących  
w marszu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i przepisów 
prawa, a nadto stosować się do poleceń Organizatora.   

5. Celem marszu jest:   

a. promocja turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych  
i przyrodniczych Tomaszowa Mazowieckiego. 

b. promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, 
rekreacji i aktywności ruchowej,   

c. upowszechnianie Nordic Walkingu jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej,   

d. podnoszenie sprawności fizycznej i integracja osób w różnych 
przedziałach wiekowych.   

6. Marsz ma charakter rekreacyjny, nie jest więc dokonywany pomiar czasu.   

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione 
podczas marszu.   

  

II. Terminy i miejsce  

1. Marsze odbędą się 8, 15, 22, 29 marca 2023 roku.   

2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów m.in. ze względu  
na sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju i obowiązujące aktualnie obostrzenia 
wprowadzane przez Radę Ministrów, a także niesprzyjające warunki atmosferyczne 
(informacje dotyczące zmian terminów zamieszczane będą na profilu Facebook 
Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz stronie internetowej 
mck-tm.pl 

3. Miejsce zbiórki: Tomaszów Mazowiecki, parking przy ul. Wodnej o godz. 10.30.   

4. Miejsce rajdu – tereny zielone w mieście i okolicach   
      



III. Informacje organizacyjne  

1. Marsz zostanie przeprowadzony pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora 
Nordic Walkingu, który przeprowadzi rozgrzewkę oraz instruktaż dotyczący zasad 
uprawiania tego sportu.   

2. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków podczas marszu poza miejscami 
wyznaczonymi.   

3. Planowane zakończenie marszu ok. godz. 13.00.   

    

IV. Zasady uczestnictwa w marszu  

1. Zapisu na marsz można dokonać w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury na 
Placu Kościuszki 18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.30. Liczba miejsc 
ograniczona.     

2. Każdy uczestnik marszu powinien mieć odpowiedni strój sportowy (dostosowany  
do warunków pogodowych), w tym przede wszystkim wygodne, nieprzemakalne 
obuwie oraz kije do Nordic Walkingu.   

    

V. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Organizatorzy informują, że przebieg marszu, w tym wizerunek osób 
uczestniczących w marszu, będzie dokumentowany w formie fotograficznej  
oraz wideo. Uczestnik, biorąc udział w marszu, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku 
(dane osobowe), utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz, poprzez publikację w serwisie społecznościowym Facebook  
i na stronach internetowych Organizatorów oraz podmiotów z nimi 
współdziałających w zakresie realizacji ich celów statutowych. Wizerunek może być 
również publikowany w pochodzących od Organizatorów lub wykonanych na ich 
zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innych 
materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) 
rozpowszechnianych przez Organizatorów w związku z marszem lub dotyczącą ich 
działalnością informacyjną lub promocyjną.   

2. Administratorami danych osobowych uczestników marszu są Organizatorzy.   

3. Organizatorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, który udziela wyjaśnień  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania  
ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych 
należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
iod@mck-tm.pl.   



4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i propagowania kultury, a także 
realizacji celów statutowych Organizatorów poprzez upublicznienie dokumentacji 
zdjęciowej marszu na podstawie interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).   

5. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane  
na stronach internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także  
w siedzibie organizatorów.   

    

VI. Postanowienia końcowe  

1. Szczegółowe informacje o wydarzeniu można uzyskać w Miejskim Centrum Kultury 
pod adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl  
lub telefonicznie: 44 712 23 69, 504 068 149.   

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zakresu wydarzenia.   

3. Spory związane z wydarzeniem będą rozpatrywane przez Organizatorów, a ich 
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.   

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.   

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.   
 
 
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
NIP 773 247 76 79  
tel. 44 712 23 69  
e-mail: kontakt@mck-tm.pl 


