Regulamin
I Bolimowskiego Rajdu Puszczy
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie przy współpracy z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym
oraz Gminą Bolimów.
2. Cele rajdu:
• Popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych
i krajobrazowych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
• Propagowanie ekoturystyki i aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz
zdrowego i aktywnego stylu życia.
• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Stwarzanie warunków do aktywnego spędzania czasu i wypoczynku dla całej rodziny.
• Uczczenie pamięci Warszawskich Powstańców (godzina W).
3. Informacje ogólne:
• Rajd odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2021 r. - niedziela
• Rajd odbędzie się w formie pieszej.
• Planowana trasa Rajdu liczy około 13 km i prowadzi gł. przez drogi leśne Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. Mapa rajdu stanowi Załącznik nr 2.
• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego i ścigania.
• Trasa Rajdu będzie przebiegać przez obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
• Maksymalna liczba zarejestrowanych uczestników to 100 osób. W przypadku większej liczby
chętnych niż miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Uczestnicy Rajdu zostaną podzieleni na 2 grupy. Każda grupa będzie miała dwóch
oznakowanych opiekunów, którzy prowadzą grupę i ją zamykają.
• Organizator zapewnia uczestnikom dojazd z Bolimowa na miejsce startu w Nieborowie.
• Na mecie Rajdu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal „I Bolimowskiego Rajdu
Puszczy”, wytworzony specjalnie na tę okoliczność przez Warsztat Garncarski Rodziny
Konopczyńskich w Bolimowie.
• Przewidziany jest także poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Bolimowie.
• Program:
o Zbiórka uczestników na Rynku im. T. Kościuszki w Bolimowie. Biuro Rajdu czynne
od godz. 10.00 do godz. 11.00.
o Wyjazd Uczestników Rajdu z Bolimowa do Nieborowa o godz. 11:15
o Start w Nieborowie: godz. 11:30 I grupa, godz. 12:00 II grupa
o Trasa Rajdu - obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m.in.:
▪ Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Nieborów"
▪ Rezerwat Polana Siwica
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▪ Cmentarz z lat 1914-1918 we wsi Wólka Łasiecka
o Meta w Bolimowie przy ul. Łowickiej 9
o Poczęstunek KGW w Bolimowie przewidziany na około godzinę 16:00
o Uczczenie Powstańców Warszawskich Godziną W o godz. 17:00
4. Warunki uczestnictwa:
• Uczestnikiem Rajdu może zostać każdy, kto zarejestruje się, wpłaci wpisowe 10 zł i wypełni
formularz zgłoszenia.
• Obowiązuje limit miejsc – 100 osób.
• Zapisy oraz wypełnianie formularzy zgłoszeniowych (Załącznik nr 1) odbywać się będzie
głównie w dniach 23 i 30 lipca (piątek) w godz. 15.00-18.00 w GOK-u w Bolimowie przy ul.
Rynek im. T. Kościuszki 14 lub drogą elektroniczną pod adresem gok@bolimow.pl.
• Wpłaty wpisowego za uczestnictwo należy uiścić podczas zapisu w kasie GOK w terminach
wyżej wyznaczonych lub przelewem na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie:
92 9297 0005 0604 9588 2004 0001, Bank Spółdzielczy Skierniewice Oddział Bolimów.
• Organizator ubezpiecza uczestników Rajdu.
• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie według następujących zasad: dzieci do
12 lat tylko pod opieką osoby dorosłej. Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat samodzielnie za
pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
• Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy.
• Na trasie zabrania się:
o spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
o zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
o niszczenia przyrody,
o głośnego zachowywania się,
o zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, rzeczy zagubione,
szkody osobowe (urazy), rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu rajdu, jak również odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.
• Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste w tym napoje
i wyżywienie, a także stosowny ubiór oraz środki przeciw komarom i kleszczom.
• Uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak
i bezpieczeństwu innych, utrudniający sprawny przebieg rajdu i osoby nietrzeźwe będą
wykluczone z Rajdu.
5. Start/meta Rajdu:
• Rajd rozpoczyna się w Nieborowie, a kończy w Bolimowie przy ul. Łowickiej 9.
6. Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu z powodów niezależnych od niego lub
w skutek siły wyższej.
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Zgłoszenie na Rajd oznacza akceptację regulaminu.
Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z koniecznością wyrażenia zgody na
wykorzystanie wizerunku przez Organizatora rajdu w ramach relacjonowania Rajdu oraz jego
promocji.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany regulaminu.
Informacji udziela: GOK w Bolimowie, tel. 508 603 286, e-mail gok@bolimow.pl
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Załącznik nr 1

I Bolimowski Rajd Puszczy
KARTA ZGŁOSZENIA
dla osoby pełnoletniej

1. Zgłaszam swój udział w „I Bolimowskim Rajdzie Puszczy” w dniu 01 sierpnia 2021 r.
a. Imię i nazwisko: ________________________________________
b. PESEL: _______________________________________________
c. Telefon kontaktowy:

____________________________________

d. Adres zamieszkania:

____________________________________

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.
3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w „I Bolimowskim Rajdzie
Puszczy”.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego oraz
nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem strony internetowej oraz portali
społecznościowych (m.in. Facebook), w celach promocyjnych przez organizatora i instytucje,
którym organizator udzieli zgody na wykonywanie zdjęć.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bolimowie (99-417) przy ulicy Rynek im. T.
Kościuszki 14. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gok@bolimow.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo:
iod@bolimow.pl .
Dane przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w I Bolimowskim Rajdzie Puszczy oraz promocją rajdu, na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych, na podstawie przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.gok.bolimow.pl/klauzula-informacyjna .

____________________
data

____________________________
podpis
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I Bolimowski Rajd Puszczy
KARTA ZGŁOSZENIA
dla osoby niepełnoletniej
1. Zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego w „I Bolimowskim Rajdzie Puszczy” w dniu
01 sierpnia 2021 r.
a. Imię i nazwisko dziecka: ________________________________________
b. PESEL: ______________________________________________________
c. Adres zamieszkania:

__________________________________________

d. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna:

__________________________

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.
3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/ podopiecznego pozwala na uczestnictwo
w „I Bolimowskim Rajdzie Puszczy”.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego oraz
nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem strony internetowej oraz portali
społecznościowych (m.in. Facebook), w celach promocyjnych przez organizatora i instytucje,
którym organizator udzieli zgody na wykonywanie zdjęć.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bolimowie (99-417) przy ulicy Rynek im. T.
Kościuszki 14. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gok@bolimow.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo:
iod@bolimow.pl .
Dane przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w I Bolimowskim Rajdzie Puszczy oraz promocją rajdu, na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych, na podstawie przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.gok.bolimow.pl/klauzula-informacyjna .

____________________
data

____________________________
podpis

Strona | 5

Załącznik nr 2
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