
R E G U L A M I N   R A J D U  P I E S Z O - M O T O -
R O W E R O W E G O  

SZLAKIEM POWSTAŃCZYM 

I. Cel imprezy

1.  Dbałość o miejsca pamięci narodowej 
2. Krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży i dorosłych 
3. Zachęcanie do  aktywności fizycznej i międzypokoleniowych form wypoczynku
4. Popularyzacja Konarzewskiego Szlaku Historycznego

II. Organizatorzy i Partnerzy 

 Organizator imprezy :  Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA    
 Współorganizatorzy :   Rada Sołecka Chachalni
 Patronat medialny akcji : Redakcja Życia  Krotoszyna
 Rajd organizowany jest w ramach projektu PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI,  
realizowanego przez Stowarzyszenie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

III. Informacje i kontakt

www.razemdlakonarzewa.wrk.org.pl

Telefon kontaktowy : 506 56 55 51 

E-mail kontaktowy: razem.dla.konarzewa@gmail.com

IV. Termin i miejsce

 1. Rajd  odbędzie się w dniu 06.10.2018  . Start o godz. 10.00 z boiska wiejskiego w 
Konarzewie , ul. Baszkowska 85 – przejazd kolejowy ul. Łąkowa – Perzyce – Chachalnia 
2. Trasę można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem.
3. Meta  szaniec na Borownicy – ok. godz. 13.00 

4. Obowiązuje opłata startowa: indywidualna – 10,00 zł dla osób dorosłych oraz 5,00 dla 
młodzieży uczącej się. Opłata startowa obejmuje plakietkę okolicznościową, ubezpieczenie 
NNW, okolicznościową wiązankę kwiatów  oraz poczęstunek na mecie. 
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału 

V. Zgłoszenia i opłaty

   1. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym (skan) organizatora przesłanym na mail :  
razem.dla.konarzewa@gmail.com od 26.09 do dnia 03.10.2018. 
2. Karty uczestnika wraz z opłata startową (w przypadku grupy może być zbiorcza) należy 
wpłacić u organizatora  do 03.10 .
3. W dniu startu w godz. 09.15 – 09.45  czynne będzie biuro rajdu,  w którym będzie 
można dokonać rejestracji / opłaty uczestnika na miejscu.

http://www.razemdlakonarzewa.wrk.org.pl/
mailto:razem.dla.konarzewa@gmail.com
mailto:razem.dla.konarzewa@gmail.com


VI. Uczestnictwo

1. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.

2. W rajdzie  prawo startu mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w tego 
typu akcji. Zachęcamy do udziału rodzinnego, międzypokoleniowego i sąsiedzkiego.

3. Dzieci do 13 roku życia uczestniczą pod opieką dorosłego opiekuna, młodzież 
niepełnoletnia musi przedłożyć zgodę opiekunów na udział w imprezie.

4. Uczestnicy rajdu pokonują trasę rajdu w grupie, nie oddalając się .

5. Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

6. Poruszanie się po drodze publicznej odbywa się zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego

 7. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora / kierownika trasy o złym 
samopoczuciu, jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i 
zdrowiu uczestników wycieczki.

8. Wypełnienie karty uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

 
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

OSOBOWYCH oraz wykorzystania wizerunku 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz POLITYKĄ 
BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  w 
Stowarzyszeniu RAZEM DLA KONARZEWA z dn. 24.05.2018

1) Administratorem  danych osobowych uczestników Rajdu Szlakiem Powstańczym 
 jest stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA, z siedzibą w Konarzewie, ul. 
Baszkowska 83
2)Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu RAZEM DLA KONARZEWA jest 
Prezes Zarządu. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań realizowanych przez 
Stowarzyszenie
4) Odbiorcą  danych osobowych będą organy administracji publicznej / podmioty  
udzielające dofinansowania zadania. 
5) Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą 
również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że została złożona 
odrębna zgoda. 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez podmiot 
udzielający dofinansowania,  zgodnie z regulaminem / zawartą umową. 
7) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,

8) Uczestnik ma  prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA RAJDU w dniu 06.10.2018 

1. Imię ….....................................................................................................................................

2. Nazwisko …............................................................................................................................

3, Data urodzenia …..................................................................................................................

4. Adres zam...............................................................................................................................

5. Tel. kontaktowy …................................................................................................................

6. Opłatę startową w kwocie …...............uregulowałem / łam

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja nizej  podpisana/y  wyrażam zgodę na  wykorzystanie wizerunku własnego  w ramach rajdu

Szlakiem Powstańczymorganizowanego   przez Stowarzyszenie „RAZEM DLA KONARZEWA” 

W  związku  z  powyższym  udzielam  STOWARZYSZENIU  „RAZEM  DLA  KONARZEWA „

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z     moim / mojego dziecka
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalanie,  obróbkę  i  powielanie  wykonanych  zdjęć,  za
pośrednictwem  dowolnego  medium  w  celach  związanych  wyłącznie  z     promocją  i
niekomercyjną działalnością prowadzoną przez w/w organizację

…........................................................................................

            OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

NAZWISKO DZIECKA …………………………………………………………
IMIĘ ……………………………………………………………………………...
DATA URODZENIA  ……………………………………………………………
ADRES:…………………………………………………………………………...
TELEFON DO RODZICA ………………………………………………….........

Wyrażam zgodę na udział  dziecka  w rajdzie  dn. 06.10. .2018 organizowanego 
przez Stowarzyszenie  „RAZEM DLA KONARZEWA „ 

                                                                        …………………………… …...     
                                                                 Podpis rodziców / opiekunów 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka  /  moich  zawartych  w  deklaracji  dla  potrzeb

Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka / mojego do

celów promocyjnych oraz sprawozdawczych w/w Stowarzyszenia. 
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