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Regulamin
„Fotograficzne powitanie słońca” Nocna wędrówka piesza
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na
bezpieczeństwo wielu osób.
1§
Cel :
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia;
2. Popularyzacja turystyki pieszej, nizinnej;
3. Tworzenie warunków do czynnej rekreacji.
2§
Organizator:
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej.
3§
Termin : 14 lipca 2018r. (sobota)
Godz.: 2:30 – 6:00
4§
Organizacja:
Trasa: Przytuły – Jezioro Przytulskie – Przytuły (ok. 4 km)
Godz. 2.30 – parking przed CEE
Godz. 2.50 – rozpoczęcie marszu + ognisko
Godz. 4.19 – wschód słońca
Godz. 5.30 – powrót do Ełku
5§
Warunki uczestnictwa:
1.

Każdy uczestnik przed startem wędrówki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

2.

Należy dostosować ubiór do warunków pogodowych, środek na komary. Prowiant na ognisko we własnym
zakresie (np. kiełbaski).

3.

Zapisy należy dokonywać poprzez:

4.

- kontakt telefoniczny pod nr tel. 87 610 16 24
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5.

- osobiście w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk, w godz. 7.30 – 15.30

6.

- kontakt e-mailowy: biuro@cee.elk.pl

7. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
8. Udział w działaniu „ Fotograficzne powitanie słońca” Nocna wędrówka piesza jest BEZPŁATNA
Jedyny koszt to ok. 3 zł/os opłata za paliwo
9. Osoby dysponujące prywatnym autem są proszone o zgłoszenie podczas zapisów informacji o ilości miejsc
wolnych, w celu zabrania niezmotoryzowanych uczestników.
10. W przypadku chęci uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagany jest opiekun dorosły.
11. W przypadku rezygnacji z wędrówki organizator prosi o informację telefoniczną o rezygnacji, dzięki czemu
możliwe będzie uczestnictwo innych potencjalnych osób, których udział nie był możliwy z powodu
wyczerpania limitu miejsc.
12. W trakcie trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. Organizator zastrzega
sobie możliwość niedopuszczenia osoby, której stan wskazuje na jego spożycie, do uczestnictwa w
warsztatach.
6§
Zasady zachowania uczestników:
Każdy uczestnik powinien:
1. Przestrzegać regulaminu oraz poleceń prowadzących i organizatora.
2. Przed wyruszeniem prowadzący omówi trasę z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających
zagrożenie.
3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ochrony przyrody oraz karty turysty.
7§
Na trasie zabrania się:
1. Zaśmiecania trasy oraz miejsc przyległych;
2. Głośnego zachowywania się;
3. Zbaczania z trasy bez zgody organizatora.
8§
Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wędrówek zarówno wobec
uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w wędrówce jest dobrowolny .
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
9§
Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach w przebiegu
Nordic Walking-u, zamieszczonych w mediach.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a (lista obecności) wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną, dobrowolną i świadomą
zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego przez:
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk
Przedstawicielem Administratora jest Roman Paczkowski, tel. 87 610 16 24, e-mail:
r.paczkowski@cee.elk.pl
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Artur Dobkowski,
z którym można skontaktować się poprzez email: dane.osobowe.elk@gmail.com oraz nr tel. 579 970 578
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Takie dane, jak: imię, nazwisko, numer telefonu przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci w celu wykonania zadań
statutowych Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych
osobowych stanowią głównie przepisy ustawowe i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze oraz
złożone przez Państwa zgody.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
Zostałem również poinformowany o tym, że dane przetwarzane, zbierane są przez Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie będzie
odbywało się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych z godnością i
poszanowaniem jego praw oraz przysługuje mi prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych- bycia zapomnianym oraz możliwość wycofania zgody w każdym
czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie.
Udzielam administratorowi nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć i filmów z wizerunkiem
moim oraz mojego dziecka/podopiecznego wykonanych podczas wydarzenia. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem oficjalnej strony CEE,
mediów społecznościowych, publikacji wydawanych przez CEE oraz lokalne media, wyłącznie w celu
zgodnym z działalnością prowadzoną przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zgodnie z art. 81 ust. 1
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz 666 z póź.
zm.) i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich.

2. Udział jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
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3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest
decyzją ostateczną.
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