
                          
 

REGULAMIN GÓRSKICH RAJZ 2021r.
                                                                                                  

I. Organizator i Współorganizator.
Organizatorem GÓRSKIEJ RAJZY jest: ADeHaDowo Edyta Czyżewska Organizacja Turystyki i Usługi,   
ul. Ks. Szwedy 11D/25, 44-207 Rybnik
Współorganizatorem GÓRSKIEJ RAJZY jest: Miasto Rybnik - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy 
ulicy Gliwickiej 72, 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)  Goleszów – Jasieniowa – Tuł – Mała Czantoria – Wielka Czantoria - Ustroń Polana
2) Rycerka Górna Kolonia – Przegibek – Rycerzowa - Sobolówka
3) Przełęcz Glinne – Pilsko – Hala Miziowa – Rysianka – Złatna Huta
4) Przełęcz Lipnicka – Sokolnica – Główniak – Babia Góra – Markowe Szawiny – Zawoja Widły
5) Rzyki Jagódki – Groń Jana Pawła II – Leskowiec – Potrójna
6) Rabka Zryte – Luboń Wielki – Skomielina Biała

 
V. ZBIÓRKA: WYJAZD/POWRÓT.

- Do każdej rajzy oddzielnie będziemy informować o miejscu i godzinie zbiórki oraz powrotu.
 
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 przeciwwskazań 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  dokonanie opłaty.

 
VII. Niezbędnik uczestnika:

• napoje i wyżywienie na trasę we własnym zakresie;
• strój odpowiedni do warunków atmosferycznych, wygodne obuwie, raczki;
• dobry humor 
• naładowany telefon komórkowy (w przypadku osób dorosłych);
• kieszonkowe (zakup wody, jedzenia na trasie, polecamy mieć przy sobie około 60 zł);

 

VIII. Zgłoszenia.
NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO ORAZ DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ OPŁATY.

a) Zgłoszenia internetowe najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem danej wycieczki.
b) Formularz internetowy 

VII. OPŁATY

W przypadku osób dorosłych: - 1
wybrana wycieczka – 55 zł/os.

W przypadku dzieci i młodzieży od 7 roku życia (rocznikowo)
- 1 wybrana wycieczka – 40zł/os.

 
Opłaty należy dokonać na konto podane w linku zgłoszeniowym, dokonanie opłaty jest potwierdzeniem  
zgłoszenia , oraz oznacza zapoznanie  się z regulaminem wycieczki przez uczestnika  
Uczestnik dostaje drogą mailową bilet, zaraz po dokonaniu opłaty
Uczestnicy zobowiązani są okazać bilet  w dniu wyjazdu podczas zbiórki w umówionym miejscu.
 

VIII. Świadczenia
- transport;
- przewodnik górski na trasie;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW;

XI. Postanowienia szczegółowe.
1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: uiszczenie opłaty podczas zapisów
2. Uczestnik dostaje drogą mailową bilet zaraz po dokonaniu opłaty
3. Uczestnicy zobowiązani są okazać bilet w dniu wyjazdu podczas zbiórki w umówionym miejscu.

1. 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.

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

http://www.mosir.rybnik/


                          
 

predyspozycjach fizycznych do udziału w wyjeździe.

3. 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.

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

5. 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.

6. Ewentualna rezygnacja z udziału w poszczególnych wycieczkach podczas ich trwania powinna być 
zgłoszona opiekunowi grupy.

7. Podczas wycieczek prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna zamieszczana na stronie 
internetowej MOSiR Rybnik oraz ADeHaDowo, profilach społecznościowych MOSiR Rybnik oraz 
ADeHaDowo, stronach i portalach miejskich w celu promocji wycieczek oraz imprez organizowanych 
przez MOSiR Rybnik.

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

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

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, 
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2A do 
niniejszego Regulaminu a w przypadku osób niepełnoletnich Załącznik 2B.

 



                          
 

Regulamin: 26.01.2021 r.
 

Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  
Górska Rajza – ZIMA 2021

 
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 ADeHaDowo Edyta Czyżewska Organizacja Turystyki i Usługi z siedziba
w Rybniku, przy ul. Ks. Szwedy 11D/25 oraz 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: oraz ADeHaDowo Edyta Czyżewska Organizacja Turystyki i Usługi z siedziba w
Rybniku, przy ul. Ks.  Szwedy 11D/25 oraz 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.
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