
REGULAMIN RAJDU: 

 

1. Organizatorem Rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi 

Kłodzkiej” w Kłodzku, z siedzibą 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1, tel. +48 74 867 37 

40, poczta@klodzko.pttk.pl. 

2. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

3. Kierownictwo Rajdu zostaje ustalone przez władze organizatora. Osoba kierująca Rajdem 

posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez PTTK. 

4. Rajd przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 5 lat. Dzieci i młodzież niepełnoletnia 

muszą być pod opieką osób dorosłych. 

5. Od uczestników wymagana jest ogólna sprawność i kondycja fizyczna. 

6. Każdy uczestnik powinien posiadać odzież ochronną od deszczu i zimna, mocne i wygodne 

obuwie, zapas żywności i napojów na czas trwania imprezy oraz apteczkę. 

7. W czasie trwania rajdu zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających. 

8. Podczas trwania imprezy uczestnicy bezwzględnie powinni podporządkować się poleceniom 

kierownictwa Rajdu. W szczególności uczestnik Rajdu musi zgłaszać wszelkie zdarzenia 

mogące utrudnić lub uniemożliwić dalszy udział w rajdzie. 

9. Nie wolno odłączyć się od grupy bez powiadamiana kierownictwa Rajdu. 

10. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, kierownictwo Rajdu może wykluczyć 

uczestnika. Fakt ten zostanie zgłoszony organizatorowi Rajdu. 

11. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych 

wypadków. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami są objęci ubezpieczeniem 

grupowym PTTK. 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas Rajdu na 

trasach pieszych, rowerowych oraz w miejscu zakończenia Rajdu. 

13. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo Rajdu zastrzega 

sobie prawo do zmian w programie r=Rajdu. 

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

organizacji rajdu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Pobierane będą następujące dane: imię, nazwisko, 

numer legitymacji PTTK (lub numer PESEL od osób wykupujących dobrowolne 

ubezpieczenie NNW). Administratorem danych jest organizator wskazany w p.1, 

poczta@klodzko.pttk.pl. Dane osobowe uczestników zostaną przekazane organizatorom 

uroczystości – Urzędowi Miasta i Gminy Radków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom imprezy. Po zakończeniu imprezy dane zostaną zabezpieczone w siedzibie 

organizatora poprzez umieszczenie w pomieszczeniu archiwum. 

15. Na żądanie uczestnika zebrane dane osobowe mogą zostać zniszczone lub przekazane 

wskazanym innym dysponentom. 

16. Osobą przetwarzającą dane uczestników jest Administrator Bezpieczeństwa Danych 

Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. 

17. Zdjęcia z rajdu są publikowane na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” 

oraz w serwisie internetowym Urzędu Miasta i Gminy Radków i są własnością Oddziału, 

który jako ich dysponent w zakresie praw majątkowych zezwala na nieodpłatną publikację 

w periodykach, oraz wyraża zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie (zwielokrotnienie) 

drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w Internecie. 

18. Uczestnik zgłaszający się na wyznaczone miejsce startu podpisując listę obecności tym 

samym akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

19. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Kierownictwa imprezy. Wszelkie zażalenia 

należy zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Organizatora w terminie do 14 dni od 

zakończenia imprezy. 

 

Organizator rajdu 


