REGULAMIN MARSZU PIESZEGO
„ I Marszu Pieszego RADYMNO 2019”
I. ORGANIZATOR
Urząd Miasta Radymna

II. NAZWA IMPREZY
1. „I Marsz Pieszy RADYMNO 2019”
2. W regulaminie używa się skróconej nazwy „Marsz”

III. CEL IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.

Upowszechnianie i popularyzacja Święta Flagi RP.
Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez uczestnictwo w turystyce pieszej.
Promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych terenów Radymna.
Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
Integracja społeczności lokalnej.

IV. TERMIN I MIEJSCE, TRASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marsz odbędzie się 2 maja 2019 r.
Start – sprzed budynku Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20b, Radymno godz. 16.30
Meta – cypel nad Zalewem Radymno ok. godz. 17.30
Przebieg trasy: Radymno – Zalew Radymno
W razie niepogody trasa Marszu może zostać zmieniona.
Po zakończeniu Marszu zapraszamy uczestników na Cypel na Zalewie w Radymnie: ognisko,
pieczenie kiełbasy, wspólne śpiewanie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy podczas Marszu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i
przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego oraz do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających (policja i straż pożarna).
2. Posiadanie przez uczestników marszu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach.
3. Uczestnikami Marszu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
4. Uczestnicy niepełnoletni do lat 14 mogą uczestniczyć w Marszu z opiekunem (osoba
pełnoletnia).
5. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w Marszu za pisemną zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna.
6. Wskazane jest posiadanie kijków do Nordic walking.
7. Uczestnicy biorą udział w Marszu na własną odpowiedzialność.
8. Nieprzestrzeganie regulaminu Marszu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z
Marszu.
9. Udział w Marszu jest bezpłatny.

10.Powrót po zakończeniu Marszu odbywa się we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU
1. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe, organizatorzy zabezpieczają przejście,
zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
2. Zabrania się wyprzedzania służb pilotujących i prowadzących Marsz.
3. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
4. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Marszu.
5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników Marszu.
6. Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych
szkód na zdrowiu i mieniu uczestników Marszu.
7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.
8. Marsz ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

VII. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.
5.

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Zaśmiecenia trasy Marszu oraz miejsc przyległych.
Niszczenia przyrody.
Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
Zbaczania z trasy Marszu bez zgody organizatora.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RAJDU ROWEROWEGO
1. Zgłoszenia do Marszu drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Urzędu Miasta
Radymna – radymno.pl
2. Rajd będą prowadzić osoby wyznaczone przez Urząd Miasta Radymna
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Rajdu bądź opiekunów prawnych dziecka (w
przypadku, gdy uczestnikiem jest dziecko) jest Urząd Miasta Radymna reprezentowany przez
Burmistrza Miasta z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod
adresem poczty elektronicznej iod@radymno.pl lub w siedzibie administratora.
3. Dane osobowe uczestników podane w karcie zgłoszenia oraz wizerunek uczestnika rajdu
przetwarzane są w celu organizacji rajdu oraz w celach promocyjnych Miasta Radymna. Podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika.
4. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów prawa, podmioty, które świadczą usługi w zakresie promocji Miasta.
5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowych.

6. Dane osobowe uczestników zebrane w karcie zgłoszenia przechowywane będą przez 1 rok (w
uzasadnionych przypadkach dłużej). Pozostałe dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przez administratora w określonych przez RODO
warunkach przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych
- prawo do sprostowania
- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- prawo do wycofania zgody
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)
8. Podanie danych umieszczonych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w rajdzie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wpisując się na listę uczestnictwa, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za udział w Marszu osób niezgłoszonych i niebędących na wykazie listy
startowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Marszu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
4. Informacji dotyczących organizacji Rajdu udziela Sekretariat UM w Radymnie, pani Joanna
Trudzik – tel.16 628 15 89, sekratariat@radymno.pl

Organizator

