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R E G U L A M I N  

Niepodległościowy Rajd Kampinoski – Misja Kampinos 

5 listopada 2022 r. 
 

 

ORGANIZATORZY:  

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  

 

 
PARTNERZY: 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Gmina Czosnów 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesznie 

Kampinoski Park Narodowy  

Biblioteka w Czosnowie 

 

 
PATRONAT HONOROWY: 

Misja Kampinos  
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CELE RAJDU:  

1. Nabycie oraz doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego sprzętu i ekwipunku turystycznego takiego jak: mapa, 

busola/kompas, GPS, poruszanie się po szlakach leśnych. 

2. Ukazanie atrakcyjności turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego, Puszczy Kampinoskiej oraz całej okolicy . 

3. Przybliżenie wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na tym terenie. 

4. Doprowadzenie poprzez działania edukacyjne na bazie zabawy, do zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej i historycznej 

uczestników. 

5. Podniesienie świadomości ekologicznej i historycznej uczestników, poszerzenie ich horyzontów i punktu widzenia. 

6. Ukazanie potrzeby ochrony bogactwa naturalnego i historycznego. 

7. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, połączonego z nauką. 

8. Wzbudzenie w odbiorcach zainteresowania własnym miejscem zamieszkania, wzmocnienie tożsamości i patriotyzmu lokalnego wśród 

uczestników. 

 

REGULAMIN RAJDU:  

1. Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie.  

2. Czas i miejsce zbiórki: 5 listopada 2022 r. godz. 8:00, Wiersze ul. Armii Krajowej 19, 05-152 Czosnów (budynek starej szkoły)  

3. W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.  

4. Uczestnicy zgłaszają się w zorganizowanych patrolach liczących nie więcej niż 10 osób. 

5. Patrole wskazują pełnoletniego opiekuna patrolu.  

6. Zadaniem patrolu jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) pokonanie trasy w wyznaczonym limicie czasu, 

odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez przewodników.  

7. Zgłoszenie patrolu powinno mieć formę pisemną na podstawie formularza zgłoszeniowego w serwisie www.evenea.pl.  

8. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:  

a) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów;  

b) posiadania dokumentu tożsamości (podstemplowane legitymacji szkolnej);  
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c) przemieszczania się całą grupą, bez oddalania się bez zezwolenia opiekunów patrolu;  

d) wszelkie niedyspozycyjne zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi patrolu oraz organizatorom 

e) szanujemy przyrodę nie hałasujemy, dbamy o czystość i o porządek.  

9. Uczestnicy rajdu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych 

organizatorów i partnerów w związku z organizacją rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych         

( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).  

10.Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na fotografowanie i dalsze nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych przez 

organizatorów i partnerów.  

11. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w kraju/powiecie.  

12. Godziny wyjść patroli w teren będą ustalone zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń do Organizatora.   

 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu www.evenea.pl; ewentualne zmiany w składzie patroli przyjmowane są pod 

adresem: biuro@lgdkampinos.pl do 31 października 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.2016) obowiązująca od dnia 25.05.2018 r. 

 

 

http://www.evenea.pl/
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W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem", informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 

6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).  

4. Przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego i niepełnoletniego uczestnika rajdu odbywa się w celu: 

a. utrwalenia i publikacji wizerunku na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a – dane 

będą przechowywane do czasu wycofania zgody; 

b. rejestracji i udziału w rajdzie oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z jego organizacją - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe 

uczestników przechowywane będą do zakończenia rajdu; 

c.ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od 

zakończenia wydarzenia.   

5. Przetwarzanie danych osobowych opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika rajdu odbywa się w celu: 

a. rejestracji i udziału w rajdzie niepełnoletniego uczestnika oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z organizacją rajdu– art. 6 ust. 1 

lit. b RODO – dane będą przechowywane do zakończenia wydarzenia; 

mailto:biuro@lgdkampinos.pl
mailto:iodo@rt-net.pl
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b. nawiązania kontaktu w sprawach związanych z wydarzeniem -art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane do zakończenia 

wydarzenia; 

c.ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od 

zakończenia wydarzenia. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych, , w szczególności do Zarządu Województwa Mazowieckiego, do dostawców usług informatycznych, 

Facebooka, systemu rejestracyjnego Evenea. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia rajdu. W zakresie jaki dotyczy 

wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Zgoda 

na  utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna 

10. Posiada Pan/ Pani prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem;  

d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  


