R E G U L A M I N POWIATOWEGO ZLOTU KRAJOZNAWCZEGO

JUTROSIN 2019
I. CEL ZLOTU : prezentacja turystyczna MIASTA i GMINY JUTROSIN
popularyzacja turystyki w środowiskach szkolnych na terenie powiatu
integracja turystów pieszych i rowerowych wielu pokoleń
II. MIEJSCE :

Gmina JUTROSIN

III. TERMIN:

21 września 2019 roku

IV. START:

JUTROSIN - RYNEK

V. TRASY ZLOTU : rowerowa: około 18 km. - start: Jutrosin - Rynek godz. 10.00
piesza:
około 4 km. – start: Jutrosin - Rynek godz. 10.00
Meta zlotu – Stadion Miejski w Jutrosinie -- od godz.12.30 do 14.00
VI. ŚWIADCZENIA : - znaczek rajdowy/okolicznościowy
- dyplom uczestnictwa dla grupy
- posiłek/kiełbaska, chleb, herbata/ na mecie
- udział w konkursach z nagrodami /strzelecki, piłkarski, rowerowy, wiedzy o gminie/
VII. UCZESTNICTWO:
W zlocie mogą wziąć udział drużyny i turyści indywidualni , którzy w terminie
do 18 września 2019 roku zgłoszą swój udział emailem na adres:
w.szymczak13 @ upcpoczta.pl
lub telefnicznie 605 409 449
wpisowe w wysokości 5 zł. od osoby /opłacane na starcie/
Opiekunowie drużyn młodzieżowych są zwolnieni z opłacenia wpisowego.
Dla grup pieszych z gmin MIEJSKA GÓRKA , BOJANOWO i RAWICZ istnieje
możliwość przewiezienia uczestników na miejsce startu podstawionymi przez
organizatorów autobusami /zapotrzebowanie na autobus należy zgłosić
do 17 września na tel. 605 409 449/
VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie pod opieką osób dorosłych.
Ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca lub uczestnicy
we własnym zakresie.Za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu
organizatorzy nie odpowiadają.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ MIŁĄ ATMOSFERĘ ORAZ INNE ATRAKCJE.
ZAPRASZAMY DO ZWIEDZENIA GMINY JUTROSIN
ZLOT ORGANIZOWANY JEST PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POWIATU
RAWICKIEGO I GMINY JUTROSIN
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY ZLOTU
ODDZIAŁU PTTK w RAWICZU

Klauzula informacyjna Powiatowego Zlotu Krajoznawczego JUTROSIN 2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zgłoszonych na rajd jest Oddział PTTK „Rawicz” w Rawiczu
zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
63-900 Rawicz ul. P. Przyjemskiego 4
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgłoszenie na Zlot
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlotu oraz do podjęcia
niezbędnych działań przed realizacją zlotu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na łamach prasy lokalnej ,
związkowej oraz w wydawnictwach PTTK.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań
przed realizacją zlotu nie będzie możliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanych dotacji z Powiatu Rawickiegoplanowany termin rozliczenia to 31 styczeń 2020 rok, przy czym lista zawierająca imiona i nazwiska
uczestników Zlotu będzie przechowywana przez okres 3 lat .
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia
przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

