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ED 601-10/2021 

Rowerowa gra terenowa 
„Za głosem klangoru – żuraw herbowy ptak Parku” 

 

REGULAMIN  
1) Rowerowa gra terenowa odbędzie się w  dniach 28 – 29 sierpnia 2021 r.  

2) Rowerowa gra terenowa ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym.  

3) Rowerowa gra terenowa przeznaczona jest dla ogółu społeczeństwa a w szczególności 

rodzin z dziećmi.  

4) Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rowerowej grze terenowej wyłącznie po 

przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

5) Rowerowa gra terenowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

6) Jednak  w związku z występowaniem epidemii COVID-19 i dynamicznie zmieniającej się 

sytuacji epidemicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach [w tym możliwych 

mutacji wirusa SARS-COV-2], a także towarzyszących epidemii COVID-19 okoliczności – w 

szczególności możliwości wprowadzenia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej [w tym 

przez rząd lub poszczególnych ministrów] – w drodze ustaw, rozporządzeń, czy też aktów 

prawa miejscowego [tj. przepisów obowiązujących na terenie całego kraju lub na 

określonym terytorium]: czasowych ograniczeń, czasowych zakazów prowadzenia 

określonych rodzajów aktywności, w tym organizacji tego typu wydarzeń lub zmniejszenia 

liczby uczestników mogących brać udział w tego typu wydarzeniach – może zdarzyć się 

sytuacja, w której Organizator nie będzie miał możliwości organizacji przedmiotowej 

rowerowej gry terenowej lub zmuszony będzie ograniczyć liczbę uczestników. 

W związku z tym Organizator zastrzega, że w przypadku wystąpienia przeszkód, o których 

mowa w zdaniu powyżej, które to przeszkody czasowo uniemożliwią organizację rowerowej 

gry terenowej lub uniemożliwiają wzięcie udziału w grze terenowej wszystkich 

zakwalifikowanych przez Organizatora osób – Poleski Park Narodowy ma prawo wedle 

swojego wyboru do odwołania lub przełożenia gry terenowej  na inny termin, bądź 

wystosowania do uczestników informacji o możliwości udzielenia Organizatorowi przez 

Uczestników dodatkowych danych lub też wykluczenia części uczestników (decyduje 

kolejność zgłoszeń). O podjętych działaniach Organizator poinformuje uczestników i 

uczestniczki telefonicznie lub e-mailem .  

7) Program rowerowej gry terenowej obejmuje przejazd rowerem wyznaczonymi przez 

organizatora trasami oraz wykonanie zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej. Trasy będą 

prowadziły zarówno po drogach gruntowych, polnych, leśnych jak i asfaltowych.  

8) Celem rowerowej gry terenowej jest:  

 Popularyzacja turystyki rowerowej na obszarach Poleskiego Parku Narodowego i 

obszarach Natura 2000 w okolicy Parku;  
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  Integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji 

samorządowych, lokalnych firm i przedsiębiorstw wspierających aktywne formy 

wypoczynku i ochronę przyrody;  

 Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Poleskiego Parku 

Narodowego i obszarów Natura 2000 w okolicy Parku.  

9) Rejestracji należy dokonać osobiście w dniu rozpoczęcia rowerowej gry terenowej, czyli  

28.08.2021 roku w godzinach 7.30 - 8.30 w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN 

w Urszulinie (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin). 

10) Po dokonaniu rejestracji każdy uczestnik otrzyma opaskę, znaczek okolicznościowy, szelki 

odblaskowe. 

11) Ilość miejsc  jest ograniczona. O udziale w  rowerowej grze terenowej decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć  w terminie do 19.07.2021 r.: 

drogą mailową na e-mail: patrycja.kolodziej@poleskipn.pl  ,   

lub faxem na nr tel.: 82 571 30 03,  

lub dostarczyć osobiście do Zespołu ds. edukacji i udostępnianiu Parku w Poleskim Parku 

Narodowym w Urszulinie, dalej: Organizator (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin), przy czym 

osobiście formularz można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 

12) Uczestnicy rowerowej gry terenowej zostaną podzieleni na grupy kilkunastoosobowe. O 

przydzieleniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przewiduje się zmiany grupy w 

dniu rozpoczęcia rowerowej gry terenowej oraz w trakcie jej trwania.  

13) Każda grupa zostanie opatrzona kolorem, który będzie znakiem rozpoznawczym jej 

członków (opaska).  

14) Uczestnicy rowerowej gry terenowej mają obowiązek zakładania elementów odblaskowych 

podczas jazdy na rowerze na wyznaczonych trasach oraz noszenia opaski przez cały czas 

trwania rowerowej gry terenowej.  

15) Każda grupa będzie miała opiekunów w postaci: przewodnika (przydzielonego przez PPN), 

kierownika grupy i zamykającego grupę (wybranych przez organizatorów spośród 

uczestników danej grupy). Grupę będzie prowadził przewodnik (zakaz wyprzedzania 

przewodnika przez członków danej grupy), a jazda odbywać się będzie w kolumnie 

„gęsiego” z zachowaniem min. 2 metrowych odstępów pomiędzy rowerami.  

16) Grupy na trasę rowerowej gry terenowej wyruszają spod budynku Dydaktyczno-

Administracyjnego PPN w Urszulinie ul. Lubelska 3 a, w odstępach 10 minutowych. O 

godzinie wyjazdu grupy decyduje zakwalifikowanie do konkretnej grupy.  

17) Na drogach publicznych wszyscy uczestniczy rowerowej gry terenowej zobowiązani są 

przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. z 30 

sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)  

18) Rowerowa gra terenowa będzie miała charakter zadaniowy.  

19) Informacje o przebiegu trasy oraz zadaniach, grupy otrzymywać będą etapami w kolejnych 

punktach kontrolnych, które będą obsługiwali pracownicy Poleskiego Parku Narodowego. 

Pierwszym punktem kontrolnym jest Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny PPN w 

Urszulinie.  

20) Uczestnicy rowerowej gry trenowej na trasie wykonują przydzielone im zadania i poruszają 

się według wytycznych otrzymanych w kolejnych punktach kontrolnych, które będą 

obsługiwali pracownicy Poleskiego Parku Narodowego.  

21) Po wykonaniu przez grupę zadania, kierownik grupy oddaje je w punkcie kontrolnym 

pracownikowi PPN.  

22) Realizację zadań oceniać będzie komisja złożona z pracowników Parku.  

23) Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe – kubki z napisem 

okolicznościowym.  

mailto:patrycja.kolodziej@poleskipn.pl
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24) Uczestnicy rowerowej gry terenowej mają obowiązek zabezpieczyć się indywidualnie w:  

 prowiant na czas przejazdu (napoje, kanapki);  

 kask rowerowy lub inne nakrycie głowy;  

 sprawne technicznie rowery!!!, wyposażone zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu 

drogowym”;  

 długopisy i notesy do sporządzania notatek z przebiegu trasy;  

 namioty, śpiwory, karimaty (nocleg na polu namiotowym w Łowiszowie) oraz śpiwory 

(nocleg w schronisku młodzieżowym)  

25) Noclegi w dniach: z 27.08 na 28.08 oraz z 28.08 na 29.08 odbywać się będą (do wyboru):  

 w schronisku młodzieżowym Zespołu Szkół w Urszulinie  

 na polu namiotowym PPN  

Miejsce noclegu należy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej  

26) Na trasie rowerowej gry terenowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu!  

27)  Informacje o rowerowej grze terenowej będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na 

stronie internetowej PPN www.poleskipn.pl Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian.  

28) Organizatorzy w trakcie rowerowej gry terenowej zapewniają:  

 opiekę w trakcie przejazdu trasy rowerowej gry terenowej,  

 przewodników turystycznych,  

 posiłki i noclegi, 
 materiały pomocnicze i pamiątkowe upominki z rowerowej gry terenowej., 
 ubezpieczenie NW podczas trwania rowerowej gry terenowej/rajdu,  

 rzetelną wiedzę o Poleskim Parku Narodowym i historii tych regionów, 

 dobrą zabawę. 

29) Poleski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania rowerowej gry 

terenowej oraz za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie rowerowej gry terenowej. 

30) Podczas rowerowej gry terenowej będą wykonywane zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna 

jest wykorzystywana do celów promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego (Facebook, 

strona www, wydawnictwa PPN) oraz dokumentacji z realizacji działania. 

31) Zgłoszenie udziału w rowerowej grze terenowej i po zapoznaniu się z zamieszczoną poniżej 

klauzulą informacyjną jest jednoznaczne z: 

-  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) 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.2016.119.1 , dalej: RODO) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych/danych osobowych dziecka, obejmujących: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wizerunek utrwalony 

(zarejestrowany) w postaci zdjęć fotograficznych (fotografii indywidualnej i grupowej) w 

celu organizacji, prowadzenia i uczestniczenia w rowerowej grze terenowej „Za głosem 

klangoru – żuraw herbowy ptak Parku” organizowanej przez Poleski Park Narodowy w 

Urszulinie [dalej: Park] oraz w celu promowania Parku, a także budowanie pozytywnego 

wizerunku Parku w przestrzeni publicznej i w mediach; 

-  na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.), udzieleniem nieodpłatnej zgody Poleskiemu Parkowi 

Narodowemu w Urszulinie na utrwalanie wizerunku/wizerunku dziecka w postaci 

fotografii indywidualnej i grupowej podczas wszelkich czynności wykonywanych w związku 

z organizacją, prowadzeniem oraz uczestnictwem przeze mnie w rowerowej grze terenowej 

„Za głosem klangoru – żuraw herbowy ptak Parku” - oraz na jego wielokrotne 

wykorzystanie. Jednocześnie oświadczam, że powyższa zgoda obejmuje (stanowi zgodę) na 
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utrwalanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w sytuacjach określonych 

powyżej, w treści niniejszej zgody oraz na jego wielokrotne wykorzystanie - poprzez 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w postaci: umieszczania 

zdjęć (fotografii indywidualnych i grupowych) w Internecie, w tym na stronie  internetowej 

Parku oraz na stronie Parku na Facebooku, w treściach publikacji drukowanych i graficznych 

(w tym na albumach, książkach, ulotkach, folderach wydawanych przez Park, publikacjach 

prasowych na temat Parku) – dla celów związanych z promowaniem Parku, a także 

budowanie pozytywnego wizerunku Parku w przestrzeni publicznej i w mediach. Niniejsze 

zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nie dotyczy sytuacji, w których 

rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności w przypadkach określonych w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH  
(WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO) 

Poleski Park Narodowy informuje, że:  

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub osoby, której Pan/Pani jest 
rodzicem/opiekunem prawnym (dalej: dane osobowe), jest: Poleski Park Narodowy w 
Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON: 061360188, 
tel. (082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl (dalej: 
Administrator), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 82 5713071, e-mail: 

iod@poleskipn.pl, 

b) Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu 
kontaktowego, adresu e-mail oraz wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć 
fotograficznych (fotografii indywidualnej i grupowej) przetwarzane będą w celu w celu 
organizacji, prowadzenia i uczestniczenia w rowerowej grze terenowej „Za głosem 
klangoru – żuraw herbowy ptak Parku” organizowanej przez Administratora (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

c) Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe lub osoby, której Pan/Pani jest 

rodzicem/opiekunem prawnym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

prawne, pocztowe, kurierskie. Przetwarzanie Pana/Pani lub osoby, której Pan/Pani jest 

rodzicem/opiekunem prawnym danych osobowych może zostać powierzone przez 

Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w 

szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, administracyjne. 

d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego),  

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, po czym 
dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów 
karalnych. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż 
wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych 
określona w art. 6 ust. 1 RODO ,  

f) Przysługuje Panu/Pani lub osobie, której Pan/Pani jest rodzicem/opiekunem prawnym:  

- dostęp do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

- ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

- ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  

- przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w 
granicach art. 21 RODO,  

g) Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

żądań przesłane osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u  Administratora 

na adres e-mail: iod@poleskipn.pl  lub pisemnie na adres: ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, 

mailto:iod@poleskipn.pl
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h) Posiada Pan/Pani  lub osoba, której Pan/Pani jest rodzicem/opiekunem prawnym prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani lub osoby, której Pan/Pani jest 

rodzicem/opiekunem prawnym danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

wycofać zgodę można poprzez wypełnienie skierowanie do administratora oświadczenia 

o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

i) Podanie przez Pana/Panią lub osobę, której Pan/Pani jest rodzicem/opiekunem prawnym 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych 

skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w rowerowej grze terenowej „Za głosem 

klangoru – żuraw herbowy ptak Parku” organizowanej przez Poleski Park Narodowy w 

Urszulinie ,  

j) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają 

profilowaniu 

k) Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

 

 


