
                          
 

REGULAMIN GÓRSKA RAJZA – ZIMA 2020 

                                                                                                  

I. Organizator i Współorganizator. 

Organizatorem GÓRSKIEJ RAJZY jest: Miasto Rybnik - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ulicy 

Gliwickiej 72, 44-200 w Rybniku. 

Współorganizatorem GÓRSKIEJ RAJZY jest: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) odział w 

Rybniku przy ulicy Piłsudskiego 4, 44-200 w Rybniku. 
 

II. Cel. 

- Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja osób poprzez sport i rekreację. 

- Upowszechnianie turystyki górskiej oraz szlaków i walorów turystycznych. 

 

III. Charakterystyka GÓRSKIEJ RAJZY: 

- piesze wycieczki górskie wraz z przewodnikiem; 
 

IV. Daty oraz miejsca docelowe wyjazdów pieszych. 

1) 01 lutego 2020 r. –  Magurka Wilkowicka  

(Bielsko-Biała Straconka – Magurka Wilkowicka – Przełęcz Przegibek) 

2) 22 lutego 2020 r. – Wielka Racza  

(Rycerka Górna – Wielka Racza – Rycerka Górna) 

3) 07 marca 2020 r. – Łysa Góra  

(Ostrawice – Łysa Góra – Ostrawice) Wymagany dowód osobisty lub paszport. 

4) 28 marca 2020 r. – Rysianka  

(Złatna Huta – Rynianka – H. Lipowska – H. Boracza – Żabnica). 

 

V. ZBIÓRKA: WYJAZD/POWRÓT. 

- WYJAZD - zbiórka o godzinie 7:45 na parkingu przed kąpieliskiem Ruda, przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku. 

Planowany wyjazd godzina 8:00. 

- POWRÓT – zbiórka około godziny 16:30 w ustalonym miejscu (miejsce zbiórki i godzina ustalane indywidualnie 

podczas poszczególnych wyjazdów). Planowany przyjazd do Rybnika – około godziny 18:00. 

 

VI. Uczestnictwo: 

- przed zapisaniem się należy zapoznać się z regulaminem; 

- udział w GÓRSKICH RAJZACH należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i 

zdrowotnych (brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce/wycieczkach); 

- uczestnik bierze udział w Górskich Rajzach na własną odpowiedzialność, uczestnicy zobowiązują się do 

przestrzegania wszelkich poleceń wydawanych przez kierownika, przewodnika i opiekunów wycieczki; 

- w trakcie GÓRSKEJ RAJZY zabrania się samowolnego oddalania się od grupy bez zgody kierownika wycieczki i 

przewodnika (nie dotyczy wcześniej zgłoszonych osób zainteresowanych biegami narciarskimi); 

- w trakcie GÓRSKIEJ RAJZY zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających; 

- uczestnicy GÓRSKIEJ RAJZY zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych 

obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych 

określonych przez kierownika wycieczki oraz przewodnika; 

 



                          
 

- niepełnoletni od 7 roku życia (rocznikowo) mogą brać udział w GÓRSKIEJ RAJZIE tylko i wyłącznie pod opieką 

i na odpowiedzialność dorosłych; osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we 

własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział niepełnoletnich pod 

opieką tejże osoby w danym dniu; Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

wynikłe podczas tej opieki. 

 

WIEK UCZESTNIKÓW: od 7 lat (rocznikowo) – udział niepełnoletnich tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. 

 

Ilość miejsc na poszczególne wycieczki w ramach GÓRSKIEJ RAJZY jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się 

do wyjazdu (na poszczególne wycieczki) decyduje zgłoszenie się oraz kolejność dokonania opłat (po 

potwierdzeniu przyjęcia na listę). 

 

VII. Niezbędnik uczestnika: 

• napoje i wyżywienie na trasę we własnym zakresie; 

• strój odpowiedni do warunków atmosferycznych; 

• dobry humor ☺; 

• naładowany telefon komórkowy (w przypadku osób dorosłych); 

• kieszonkowe (zakup wody, jedzenia na trasie, polecamy mieć przy sobie około 50 zł); 
• dowód osobisty lub paszport (7 marca 2020r. – Łysa Góra) 

 

VIII. Zgłoszenia. 

NAJPIERW NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A PO POTWIERDZENIU ZAKWALIFIKOWANIA 

SIĘ DO UDZIAŁU W GÓRSKIEJ RAJZIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ OPŁATY. 

a) Zgłoszenia internetowe najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem danej wycieczki 

formularz internetowy >>> https://forms.gle/TNF6vti6UMofdf1H6 

(potwierdzenie przyjęcia uczestnika na rajd – do 2-óch dni roboczych od zgłoszenia) 

b) Osobiście w biurze Organizacji Imprez MOSiR Rybnik (ul. Gliwicka 72) w dni robocze poniedziałek-

piątek, w godzinach 7.30-14.30. 

c) Osobiście w dniu imprezy w miejscu zbiórki (pod warunkiem wolnych miejsc) – parking przy Kąpielisku 

RUDA (ul. Gliwicka 72, Rybnik) 
 

IX. OPŁATY (po potwierdzeniu zakwalifikowania się danego uczestnika). 

W przypadku osób dorosłych: 

- 1 wybrana wycieczka – 40 zł/os. 

W przypadku dzieci i młodzieży od 7 roku życia (rocznikowo) 

- 1 wybrana wycieczka – 15 zł/os. 

 

Opłaty należy dokonać (po potwierdzeniu przyjęcia) na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 

ul. Gliwicka 72, bank: PKO BP SA nr 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617 

Tytuł wpłaty: Górska Rajza Zima + Nazwisko i Imię Uczestnika /ów 

Uczestnicy zobowiązani są dokonać opłaty najpóźniej na 3 dni (robocze) przed wycieczką, na którą poprawnie 

się zarejestrowali. W przypadku płatności ostatniego dnia, należy posiadać w dniu zawodów potwierdzenie 

przelewu. 

 

 

 

https://forms.gle/TNF6vti6UMofdf1H6


                          
 

X. Świadczenia 

- transport; 

- przewodnik górski na trasie; 

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW; 

- opieka medyczna na trasie pieszej; 

- możliwość potwierdzenia wyjazdu w książeczce GOT przez Przodownika Turystyki Górskiej. 

 

XI. Postanowienia szczegółowe. 

1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: wpisanie się na listę uczestników i uiszczenie wpisowego (po 

potwierdzeniu zgłoszenia i wolnych miejsc) oraz podpisanie stosownego oświadczenia podczas zapisów lub 

w dniu wyjazdu na Górską Rajzę (na poszczególne wycieczki). 

2. Poszczególne wycieczki mogą zostać odwołane w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. 

Uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową www.mosir.rybnik lub telefonicznie w przypadku 

pozostawianie numeru telefonu. W przypadku odwołania, któregoś z wyjazdu uczestnikowi zostanie zwrócona 

opłata za dany wyjazd. 

3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich 

predyspozycjach fizycznych do udziału w wyjeździe. 

4. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości 

i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

zakupu ubezpieczenia. 

5. Uczestnicy mogą zostać podzieleni na grupy, które prowadzone będą przez opiekunów danych grup. 

6. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich oraz za 

rzeczy zgubione lub pozostawione podczas realizacji wycieczek w ramach Górskiej Rajzy. 

7. Ewentualna rezygnacja z udziału w poszczególnych wycieczkach podczas ich trwania powinna być zgłoszona 

opiekunowi grupy. 

8. Podczas wycieczek prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna zamieszczana na stronie internetowej 

MOSiR Rybnik, profilach społecznościowych MOSiR Rybnik, stronach i portalach miejskich w celu promocji 

wycieczek oraz imprez organizowanych przez MOSiR Rybnik. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed udziałem w Górskiej Rajzie. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, 
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2A do 

niniejszego Regulaminu a w przypadku osób niepełnoletnich Załącznik 2B. 

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane 
uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a 
także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą 
przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest 
obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony 
na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic 
/ opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. 

 

Regulamin: 08.01.2020 r. 

http://www.mosir.rybnik/


                          
 

 
Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  

Górska Rajza – ZIMA 2020 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku  

z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako 

„ADO”). 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod 

adresem 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl, 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia,  zostały 

pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą. 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Górskiej Rajzy na podstawie: dla danych 

zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), przy 

czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest  obowiązek wynikający z  przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik i MOSiR 

Rybnik przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku,  personel obsługujący Górską Rajzę oraz Urząd 

Miasta w Rybniku. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia 

sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 

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

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w 

Górskiej Rajzie.  

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imprezy@mosir.rybnik.pl
mailto:imprezy@mosir.rybnik.pl


                          
 

 
Załącznik nr 2A - OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ w imprezie Górska Rajza – ZIMA 2020 

 
Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a: 
 

.............................................................................................................................................….............. (Imię i Nazwisko) 
 

legitymujący/ -ąca się dowodem osobistym/ innym dokumentem*  
 
...............................................................................................................…………….................…..... (seria i numer dokumentu) 

przystępując w terminie 1 lutego  – 28 marca  2020 r. do udziału w imprezie Górska Rajza, spełniając warunki określone w 
Regulaminie Górskie Rajzy – ZIMA 2020: 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu: Górska Rajza – ZIMA 2020, a tym 

samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.  
2. Oświadczam, iż biorę udział w Górskiej Rajzie na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw 

i ryzyka, wynikających z charakteru i długości tras/y, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie 
oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne 
do mojego udziału w Górskiej Rajzie, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Górskiej Rajzy  (Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i 
przeprowadzeniem Górskiej Rajzy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-
mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących poszczególnych wyjazdów w ramach Górskiej Rajzy.  

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Górskiej Rajzy, przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO,  będącego załącznikiem do Regulaminu: Górska Rajza – ZIMA 2020. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego 
sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Górskiej Rajzy (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z 
siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 
następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, 

prezentacjach, bilbordach, 
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w 
kontekście jego udziału w organizacji Górskiej Rajzy,  

8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, informacji o Górskiej Rajzie. 

 

6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w Górskiej Rajzie są 
zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 
……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 20…. r.  

         (Miejscowość)                                    (data: dzień/ miesiąc) 
 

………………………………………………………………………………… 
          ( Imię i Nazwisko - czytelny podpis) 

* niepotrzebne skreślić 



                          
 

Załącznik nr 2B  - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ 
w imprezie Górska Rajza – ZIMA 2020 

 
My niżej wymienieni i niżej podpisani: 
 
(1) .................................................................................   ............................................................. 
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                          (seria i numer dokumentu) 
 
(2) .................................................................................   ............................................................. 
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                          (seria i numer dokumentu)   
 
wyrażamy zgodę na udział w terminie  1 lutego – 28 marca  2020 r. w imprezie Górska Rajza, naszego dziecka / 
podopiecznego* :  
 
........................................................................  ........................................................ 
           (Imię i Nazwisko)       (data urodzenia) 
 
spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy Górska Rajza – ZIMA 2020: 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy Górska Rajza – 
Zima 2020 a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.  

2. Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie Górska Rajza nasze dziecko/podopieczny* jest dopuszczone do 
udziału na naszą odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z 
charakteru i długości tras/y Górskiej Rajzy, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie 
oświadczam, iż dziecko/podopieczny* posiada dobry stan zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w imprezie Górska Rajza, jak również jego stan zdrowia 
w pełni pozwala mu na udział w tych zawodach.  

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora imprezy Górska Rajza (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, 
przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy Górska Rajza. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie przez 
Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr telefonu, informacji dotyczących imprezy Górska Rajza. 

4. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną imprezy Górska Rajza przekazaną zgodnie z art. 13 
ust.1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO,  będącego załącznikiem do Regulaminu 
imprezy Górska Rajza. 

5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku naszego 
dziecka/ podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez  Organizatora 
imprezy Górska Rajza (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z 
późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących 
polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym,  

5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, 
prezentacjach, bilbordach, 

6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, 

na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub 
współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy Górska Rajza,  



                          
 

8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, informacji o imprezie Górska Rajza. 

6. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie Górska Rajza 
naszego dziecka/ podopiecznego*  są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  
 

 
 

……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 20….. r.  
           (Miejscowość)                         (data: dzień/ miesiąc)  

 
 
 

(1) ………………………………………………………………………………… 
     ( Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica) 

 
 
 

(2) ………………………………………………………………………………… 
     ( Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica) 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 


