
REGULAMIN 

IX Rajdu NW po Pustyni Błędowskiej 

KLUCZE 08.09.2018r. 

 

Cel imprezy:  

1. Popularyzacja rajdów pieszych jako aktywnej formy spędzania czasu oraz 

stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

3. Zapoznanie uczestników walorami krajobrazowymi Pustyni Błędowskiej. 

 

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. Z. Czapnika w Kluczach; 

ul. Zawierciańska 30; 32-310 Klucze; www.pttk-klucze.pl; pttkklucze@interia.pl 

 

Współorganizatorzy:   

Gmina Klucze 

 

Termin i miejsce rajdu: 

Rajd odbędzie się dnia 08 września 2018r. (sobota) 

Zapisy do rajdu od godz. 8:45 – Szkoła Podstawowa w Kluczach (przed wejściem 

głównym)  

Wyjście na trasę rajdu o godzinie 9:00 

Start: Szkoła Podstawowa w Kluczach ; meta – Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej 

 

Zasady uczestnictwa:  

1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni wpisani 

na listę uczestników 

http://www.pttk-klucze.pl/
mailto:pttkklucze@interia.pl


2. Wpisowe za udział w rajdzie – 10,00 (z przeznaczeniem na działalność statutową 

Oddziału PTTK w Kluczach) 

3. Udział w rajdzie jest bezpłatny dla dzieci do lat 16 oraz członków Oddziału PTTK 

w Kluczach 

4. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, pamiątki) uprawnia wpisanie na 

listę uczestników  

5. Dzieci mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką osoby dorosłej  

6. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczach zostają wpisani na odrębną listę 

uczestników sporządzaną przez pracownika szkoły po przedstawieniu 

pracownikom palcówki oświatowej pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w rajdzie oraz grach, zabawach sportowych i konkursach w 

czasie rajdu.  

7. Opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej sprawują pracownicy szkoły 

wyznaczeni przez Dyrekcje placówki 

8. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami 

rajdu. 

9. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów. 

W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych (np. przejście przez pas ruchu 

drogowego), uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych 

w tym miejscu przedstawicieli organizatora. 

10. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz 

nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno 

spożywać alkoholu w żadnej postaci. 

11. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, 

zabezpieczenie przed deszczem. 

12. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia organizatora. 

13. Organizatorzy nie odpowiadają za mienie uczestników zagubione lub stracone 

podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników. 

14. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność 

– dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna.  

15. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. 

  

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do rajdu można dokonać w dniu rajdu w miejscu zbiórki tj. przed wejściem 

głównym Szkoły Podstawowej w Kluczach, ul. Zawierciańska 30 w godz. 8:45 – 9:00. 

Przy rejestracji należy podpisać oświadczenie uczestnika o zapoznaniu z 

Regulaminem. 

 

 



 Zasady bezpieczeństwa: 

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

W szczególności zabrania się wyprzedzania prowadzących i  schodzenia z trasy 

rajdu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

 

Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku: 

1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r.o ochronie danych osobowych .jest PTTK Oddział 

im. Z. Czapnika w Kluczach; ul. Zawierciańska 30; 32-310 Klucze. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji 

uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich 

poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie.  

3. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją 

rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy. 

4. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w 

relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 

promocyjnych. 

  

  

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Klucze 

 

 

Zarząd Oddziału PTTK im. Z.Czapnika w Kluczach 


