
 
REGULAMIN 

I Rajd Przyrodniczy NATURA Chęciny - Nowiny 
21 maja 2022r. 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
Organizatorem rajdu jest Gmina Nowiny oraz Gmina i Miasto Chęciny. 

 
II. CELE RAJDU: 

1. Połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, relaksem i  zabawą. 
2. Popularyzacja turystyki pieszej. 
3. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia. 
4. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa. 

 
III. TERMIN I PROGRAM RAJDU: 

Termin rajdu – 21 maja 2022 roku (sobota), godz. 10.00. 
 
9.30 Zbiórka przed budynkiem GOK w Nowinach (basen „Perła”) 
10.00 Start rajdu (trasa ok. 17 km.): Nowiny – Zgórsko – kamieniołom Szewce - Jaskinia Piekło – Góra 
Zelejowa – Góra Rzepka. 
14.00 Meta w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami (prowiant we własnym zakresie), podsumowanie imprezy rekreacyjnej i wręczenie medali. 
16.00 Zakończenie imprezy rekreacyjnej i powrót autokarem na miejsce startu. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowo 
podporządkowują się decyzjom kierownika i prowadzącego rajdu. 

2. W imprezie rekreacyjnej mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział 
w zajęciach rekreacyjnych. 

3. Osoby do 18 roku życia mogą brać udział w imprezie rekreacyjnej wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej. 

4. Uczestników obowiązuje strój odpowiedni do uprawiania turystyki pieszej. Dobierając ubiór, należy 
mieć na uwadze, że drogi są zróżnicowane - zarówno leśne jak i asfaltowe, a pogoda może ulec 
zmianie. 

5. Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów 
wydawanych przez przewodnika oraz posiadania dokumentu tożsamości w przypadku osób 
dorosłych. 

6. Przy przekraczaniu jezdni służby Organizatora zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch 
i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. 

7. Dopuszcza się korzystanie z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie 
drogowym. 

8. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niedostosowanie się 
uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z imprezy rekreacyjnej. 

9. Tempo marszu nadaje Przewodnik Rajdu. 
10. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza Przewodnik Rajdu. 
11. Uczestnicy Rajdu zapewniają we własnym zakresie ewentualne ubezpieczenie NNW. 
12. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorowi. 
13. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu w 

sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować. 
14. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i zachować ostrożność w miejscach, w których może 

grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
15. Na trasie zabrania się: 

 spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

 zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 

 niszczenie przyrody, 



 zbaczania z wyznaczonego szlaku, 

 głośnego zachowywania się, 

16. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany trasy rajdu. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy rekreacyjnej wynikającej 

z uwarunkowań pogodowych. 
18. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
19. Uczestnicy zapewniają sobie prowiant we własnym zakresie. 

 
V. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

1. Opieka przewodnika na trasie Rajdu 

2. Pamiątkowe medale za uczestnictwo 

3. Transport  na miejsce startu po zakończonej imprezie rekreacyjnej. 

 

VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenie swojego udziału drogą mailową lub telefoniczną należy dokonać do dnia 15 maja 2022 
r.: redakcja@nowiny.com.pl tel.  41 347 50 65 lub sekretariat@ckis.checiny.pl  tel. 41 31510 97. 

2. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

a) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, ul. Białe 

Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, oraz Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach z siedzibą w Chęcinach ul. 

Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny. 

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Nowiny: tel.: +48 795626770, adres 

e-mail: iod@abi-net.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Centrum Kultury i Sportu w 

Chęcinach: tel. 413151097, adres e-mail: iodo@ckis.checiny.pl. 

c) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: - możliwości wykonywania przez 

Urząd Gminy Nowiny ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie 

obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Nowiny, - 

organizacja I Rajdu Pieszego NATURA Nowiny-Chęciny w dniu 21 maja 2022 r., - działalność 

statutowa Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 

d) Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe od momentu pozyskania będą 

przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, 

określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; 

umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego 

projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria 

okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

e) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

f) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w I Rajdzie Pieszym 

NATURA Nowiny-Chęciny w dniu 21 maja 2022 r.. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

b) Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów podczas trwania rajdu.  
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c) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy. 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu. 

e) Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób trzecich, organizator 

nie odpowiada. 

f) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane 

przez uczestników rajdu. 

g) Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada 

osobiście. 

h) Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach 

z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych  

i) Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub 

przewodnika rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa. 



Karta zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika I Rajdu Przyrodniczego NATURA Nowiny - Chęciny organizowanego 

w dniu 21 maja 2022 r. przez Gminę Nowiny i Gminę i Miasto Chęciny 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko) 

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

 (adres)     (telefon) 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

                                          (imię, nazwisko, data urodzenia) 

pod opieką ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

w I Rajdzie Przyrodniczym NATURA Nowiny - Chęciny organizowanym w dniu 21 maja 2022 r. przez Gminę Nowiny i Gminę i 

Miasto Chęciny. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rajdu, akceptuję jego treść oraz biorę pełną 

odpowiedzialność za udział mojego dziecka w Rajdzie oraz ewentualne wyrządzone przez niego szkody. Oświadczam, że dziecko 

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. Oświadczam, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 

nie przebywa na kwarantannie i nie jest objęte nadzorem epidemiologicznym, w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z 

osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, nie przejawia objawów chorobowych. 

Transport na miejsce startu po zakończeniu rajdu: tak/nie 

 

 

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

                                   (data)                              (podpis) 

 

 

Karta zgłoszenia pełnoletniego uczestnika I Rajdu Przyrodniczego NATURA Nowiny – Chęciny 

organizowanego 

w dniu 21 maja 2022 r. przez Gminę Nowiny i Gminę i Miasto Chęciny 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko) …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres)     (telefon)  

zgłaszam swój udział w I Rajdzie Przyrodniczym NATURA Nowiny – Chęciny organizowanym w dniu 21 maja 2022 r. przez Gminę 

Nowiny i Gminę i Miasto Chęciny. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rajdu, akceptuję wszystkie jego punkty 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie trwania Rajdu. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w w/w imprezie. Oświadczam, że nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie i nie 

jestem objęta/y nadzorem epidemiologicznym, w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą z potwierdzonym 

zakażeniem koronawirusem, nie przejawiam objawów chorobowych.  

Transport na miejsce startu po zakończeniu rajdu: tak/nie 

 

 

 

          …………………………………               …………………………………                    

                              (data)                                      (podpis) 


