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I. Organizatorzy:  

Organizatorem Rajdu Nordic W

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

Wnioskodawcą operacji o tytule: „Z kijkami po zdrowie na „Kaszubskiej Dr

rajdów nordic walking jest Stowarzyszenie ,,Bądź

 

II. Cele:  

1.) Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku po

Nordic Walking 

2.) Popularyzacja wiedzy o lesie, poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych i 

turystycznych terenu, integracj

 

III. Uczestnicy:  

a.) Do udziału w Rajdzie Nordic W

zapraszamy mieszkańców obszaru LGD ,,Kaszubska Droga’’ 

b.) W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, kt

opieką rodzica/ opiekuna prawnego.

c.) Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

opiekuna. 

d.) Zaleca się używanie kamizelek odblaskowych. 

 

IV. Miejsce i termin:  

Miejsce startu: Bojano, Skrzyżowanie ulicy Kruszyńskiego i Majora Bojana. 

Sportową w Bojanie ul. Józefa Wybickiego 38

Data: 03.07.2021 r. (sobota)  
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Bojano, 03.07.2021 r. 

Organizatorem Rajdu Nordic Walking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ jest 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie.  

Wnioskodawcą operacji o tytule: „Z kijkami po zdrowie na „Kaszubskiej Drodze”

ic walking jest Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem’’  

.) Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku poprzez przeprowadzenie rajdu 

.) Popularyzacja wiedzy o lesie, poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych i 

turystycznych terenu, integracja rodzin oraz społeczności z terenu Gminy Szemud i okolic. 

Do udziału w Rajdzie Nordic Walking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’” 

zapraszamy mieszkańców obszaru LGD ,,Kaszubska Droga’’  

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod 

opieką rodzica/ opiekuna prawnego. 

soby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

Zaleca się używanie kamizelek odblaskowych.  

: Bojano, Skrzyżowanie ulicy Kruszyńskiego i Majora Bojana. Meta: 

ul. Józefa Wybickiego 38 
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alking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ jest Gminne 

odze”- organizacja 4 

przez przeprowadzenie rajdu 

.) Popularyzacja wiedzy o lesie, poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych i 

a rodzin oraz społeczności z terenu Gminy Szemud i okolic.  

alking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’” 

óre ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod 

soby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

Meta: parking przed Halą 
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Godzina: Odbiór pakietów startowych 

Wybickiego 38 

Start:  godz. 11.00  

 

V. Zapisy:  

1. Zapraszamy do zapisywania się do dnia 

https://elektronicznezapisy.pl/event/5955/strona.html

2. Możliwa będzie również rejestracja w biurze zawodów bez gwarantowanego pełnego pakietu 

startowego oraz medalu pamiątkowego. 

3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

4. Możliwy jest start indywidualny lub drużynowy (rodzinny)

5. Podczas  rejestracji drużyn 

oraz danych kontaktowych

6. Po zgłoszeniu chęci udziały na adres email uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje na 

podanego przez siebie e-

 

VI.  Zasady uczestnictwa: 

1. Organizator przewiduje dwie trasy: 

a.) Trasa indywidualna. 

b.) Trasa drużynowa (rodzinna

2. Rajd zostanie przeprowadzony pod 

Walking, który przeprowadzi rozgrzewkę oraz instruktaż dotyczący 

Walking o godzinie 10:00 z

kijkami.  

3. Przy każdym z punktów kontrolnych

chłodzące.  
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pakietów startowych od godz. 09:00; Hala Sportowa w Bojanie ul. 

Zapraszamy do zapisywania się do dnia 28.06.2021 r. -zapisy pod adresem 

https://elektronicznezapisy.pl/event/5955/strona.html  

Możliwa będzie również rejestracja w biurze zawodów bez gwarantowanego pełnego pakietu 

startowego oraz medalu pamiątkowego.  

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  

start indywidualny lub drużynowy (rodzinny). 

drużyn prosimy o podanie: nazwy drużyny, liczby i wieku uczestników 

oraz danych kontaktowych- telefon i mail do kapitana drużyny (osoby pełnoletniej). 

Po zgłoszeniu chęci udziały na adres email uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje na 

-maile.  

Organizator przewiduje dwie trasy:  

rodzinna). 

Rajd zostanie przeprowadzony pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora Nordic 

, który przeprowadzi rozgrzewkę oraz instruktaż dotyczący zasad uprawiania Nordic 

Walking o godzinie 10:00 z prawidłowej postawy, doboru sprzętu i techniki chodzenia z 

dym z punktów kontrolnych na uczestników czekać będą przekąski i napoj
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Hala Sportowa w Bojanie ul. Józefa 

zapisy pod adresem 

Możliwa będzie również rejestracja w biurze zawodów bez gwarantowanego pełnego pakietu 

prosimy o podanie: nazwy drużyny, liczby i wieku uczestników 

telefon i mail do kapitana drużyny (osoby pełnoletniej).  

Po zgłoszeniu chęci udziały na adres email uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje na 

wykwalifikowanego instruktora Nordic 

zasad uprawiania Nordic 

prawidłowej postawy, doboru sprzętu i techniki chodzenia z 

ików czekać będą przekąski i napoje 
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4. Po ukończeniu rajdu na 

poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje.

5. Każdy uczestnik, który ukończy Rajd otrzyma medal pamiątkowy

6. Trzy pierwsze miejsca na trasie indywidualne

trasie rodzinnej zostaną dodatkowo nagrodzone.

 

VII. Dane osobowe, korespondencja 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy iż : 

a.) Dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie 

niniejszego regulaminu są prz

organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i 

polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie 

Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na 

podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy 

o powierzenie danych osobowych.

b.) Administratorem danych osobowych Uczestnika jes

c.) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji i uczestnictwa w 

Rajdzie Nordic Walking,  

d.) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

e.) Dane osobowe mogą być udostępniane upoważ

członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym 

infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia 

lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na 

ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu 

wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe 
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Po ukończeniu rajdu na terenie Hali Sportowej w Bojanie na uczestników będzie czekał 

stunek oraz zimne i ciepłe napoje. 

ukończy Rajd otrzyma medal pamiątkowy. 

Trzy pierwsze miejsca na trasie indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz trzy pierwsze miejsca na 

rodzinnej zostaną dodatkowo nagrodzone.  

. Dane osobowe, korespondencja  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy iż :  

Dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie 

niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi 

organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i 

polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.proti

Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na 

podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy 

o powierzenie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest GCKSiR w Szemudzie 

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji i uczestnictwa w 

 

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, 

członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym 

infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia 

lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu 

wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe 

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

 

uczestników będzie czekał 

trzy pierwsze miejsca na 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

Dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie 

ekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi 

organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i 

https://www.protimer.pl/) 

Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na 

podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy  

t GCKSiR w Szemudzie  

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji i uczestnictwa w 

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

nionym pracownikom Administratora, 

członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym 

infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia 

rzecz Administratora usługi 

ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu 

wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe 



    
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 
 

 

(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danyc

podstawie przepisów prawa. 

f.) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

g.) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 

Administratora w formie papierowej i elektronicznej na po

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą 

zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzan

do czasu cofnięcia zgody. 

2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do:  

a.)  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 

dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 

b.) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c.) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ROD

d.) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie 

do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

e.) jeżeli przetwarzanie danych od

momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej 

podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres 

rodo@skisun.pl art. 17 RODO Ma 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe nie będą 

wykorzystywane do profilowania ani innych

przetwarzania danych osobowych. 
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(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danyc

podstawie przepisów prawa.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 

Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa łącznie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą 

zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane 

do czasu cofnięcia zgody.  

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje 

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,  

sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie 

do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, 

jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym 

momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej 

podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres 

rodo@skisun.pl art. 17 RODO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe nie będą 

wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych.  
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(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 

dstawie przepisów prawa łącznie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą 

zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

e na podstawie zgody będą przetwarzane 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje 

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie 

bywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym 

momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej 

podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres 

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe nie będą 

podobnych metod zautomatyzowanego 
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VIII. Postanowienia Końcowe 

1. Organizatorzy zapewniają tzw. pakiety startowe (

kontrolnych i mecie. 

2. Rajd Nordic Walking ,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ odbędzie się bez względu 

na pogodę.  

3. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie Nornic W

4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

5. Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, 

zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnyc

8. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w 

szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025) a także 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
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Organizatorzy zapewniają tzw. pakiety startowe (napoje, przekąski) dostę

,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ odbędzie się bez względu 

w Rajdzie Nornic Walking dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu.  

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, 

zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatorów.  

Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w 

szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025) a także 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

 

przekąski) dostępne na punktach 

,,Z kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze’’ odbędzie się bez względu 

na własną odpowiedzialność.  

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, 

 

Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w 

szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025) a także 

U.2018.1000). 


