
 

 

REGULAMIN  GRY TERENOWEJ   

„RAJD PIESZY  SZLAKIEM PARTYZANCKIM” 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem gry terenowej „RAJD PIESZY SZLAKIEM PARTYZANCKIM” jest 

Powiat Radomszczański z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22. 

  

II. CEL 

1. Upamiętnienie ważnej daty w historii Polski - rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

2. Promocja walorów turystycznych oraz kulturowych powiatu 

radomszczańskiego. 

3. Motywacja mieszkańców powiatu radomszczańskiego do uprawiania  

tzw. turystyki weekendowej i  turystyki jednego dnia. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku  

wśród mieszkańców powiatu radomszczańskiego.  

 

III. FORMUŁA, MIEJSCE, TERMIN, TRASA 

1. Wydarzenie ma charakter otwarty. 

2.   Proponowana aktywność ma formę wydarzenia wirtualnego.  

3.  Uczestnicy pieszo, samodzielnie pokonują o dowolnej porze dnia 

wyznaczoną trasę, w terminie od 11 listopada 2021 r. do 14 listopada 2021 r. do 

godz.00:00.  

4.  Uczestnicy sami wyznaczają sobie tempo i  dni przejścia trasy.  

5.  Gra polega na zaliczeniu 20 wyznaczonych punktów kontrolnych  

na dystansie 53 km opublikowanych w poście na profilu ERA Travel 

informującym o grze. WAŻNE! Warunkiem zaliczenia punktu kontrolnego 

jest wykonanie zdjęcia uczestnika/uczestników gry 

trzymającego/trzymających flagę Polski. 

6. Zdjęcia z punktów kontrolnych należy zamieścić jako komentarz do postu.  

7. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia uczestniczą w grze pod opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

IV.       NAGRODY 

1. Pragniemy aby nasze wyzwanie miało przede wszystkim charakter dobrej   

      zabawy.  



2. Najlepsze drużyny/osoby – z największą liczbą zaliczonych punktów   

      kontrolnych otrzymają nagrody rzeczowe oraz materiały promocyjne powiatu  

      radomszczańskiego w postaci: 

I miejsce: namiot dwuosobowy + menażka + materiały promocyjne powiatu 

radomszczańskiego, 

II miejsce: menażka +  kuchenka turystyczna + materiały promocyjne powiatu 

radomszczańskiego, 

III miejsce: menażka +  kuchenka turystyczna + materiały promocyjne powiatu 

radomszczańskiego, 

IV-X miejsce: materiały promocyjne powiatu radomszczańskiego. 

3. W przypadku gdy drużyny/osoby zdobędą taką samą liczbę punktów 

kontrolnych zwycięzcą będą te drużyny i ci uczestnicy, którzy zamieszczą 

komentarz do postu najszybciej.  

4. Nagrody zostaną przekazane przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego  

w pierwszym tygodniu po zakończeniu gry.  

5. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą 

komunikatora FB. 

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Udział w grze jest bezpłatny.  

2. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno 

-prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich 

odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

3. Uczestnicy biorą udział w grze dobrowolnie oraz oświadczają, że zapoznali się 

z Regulaminem i akceptują jego treść. 

4. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać wprowadzonych przez ustawodawcę 

oraz władze państwowe, rządowe i samorządowe uregulowania prawne 

dotyczące ograniczeń w zakresie zachowania bezpiecznej odległości  

oraz zaleceń w zakresie higieny. 

5. Uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

oraz innych przepisów bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności  

w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

6. Organizator nie odpowiada za zaistniałe wypadki i szkody wyrządzone  

przez uczestników osobom biorącym udział w wydarzeniu i osobom trzecim 

podczas trwania realizacji gry.  

7. Uczestnicy gry nie posiadają ubezpieczenia osobowego oraz mienia. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował za pośrednictwem 

FB ERA Travel. Nowe zapisy wchodzą w życie z dniem opublikowania. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem - głos rozstrzygający należy do Organizatora 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMSKU 



W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

2.a Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat 

Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09. 

2.b Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Ewelina 

Garwolska, kontakt iod@radomszczanski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych 

osobowych przetwarzanych przez administratora. 

2.c Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie dobrowolnego zgłoszenia poprzez przysłanie i zamieszczenie zdjęć 

na portalu FB z realizacji zadania. Wizerunek osoby uczestniczącej w 

wydarzeniu przetwarzany jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2.d Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i 

przeprowadzenia wydarzenia oraz w celu jego promocji na stronach 

internetowych oraz w mediach społecznościowych powiatu. 

2.e Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na 

podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich 

zabezpieczeń zgodnych z RODO, w szczególności podmioty dostarczające 

rozwiązania IT dla Starostwa. 

2.f Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji 

obowiązku ustawowego, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 

2.g W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia 

danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z 

przysługujących praw. 

2.h Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 

formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 

2.i Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

2.j Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do udziału w grze terenowej „Rajd pieszy szlakiem partyzanckim” 

organizowanej w dniach 11-14 listopada 2021 r. 



VII. INFORMACJE 

Podane do gry współrzędne należy wpisać do urządzenia GPS lub smartfona 

w aplikacji Mapy Google lub innej aplikacji przeznaczonej do nawigacji. 

Wskazany przez urządzenie punkt jest miejscem zadania ( punktem 

kontrolnym). Najprostszym sposobem określenia szukanego miejsca jest 

wpisanie współrzędnych do aplikacji Mapy Google, która jest zainstalowana 

na urządzeniach z systemem Android. W pasek wyszukiwania wpisujemy 

wartości liczbowe współrzędnych, w formacie (szerokość i długość 

geograficzna np: 51.0593, 19.4484), następnie klikamy wyszukaj, w tym 

momencie aplikacja wskaże nam szukane miejsce na mapie. 


