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REGULAMIN
Marszu na orientację pt. „Dzień Parków Narodowych”
Termin: 28 i 29 maja 2019 r.
1. Rajd/ marsz na orientację ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym.
2. Rajd/ marsz na orientację będzie trwał dwa dni. W Rajdzie/ marszu na
orientację wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Rajd/ marsz na orientację odbędzie się w dniach 28 i 29 maja 2019 r. i będzie
miał charakter zadaniowy.
4. Liczba miejsc jest ograniczona (przewidujemy utworzenie do 12 grup 15
osobowych każdego dnia rajdu/ marszu na orientację). Decyduje kolejność
zgłoszeń. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia grup, ale nie później niż do. 20
maja br. do Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego PPN w Urszulinie, Zespół
ds. Edukacji i Udostępniania Parku, tel. 82 562 23 83, e-mail:
agata.panasiuk@poleskipn.pl
5. Grupy wyruszają z punktów zaznaczonych na wylosowanej wcześniej trasie.
Losowanie tras oraz dowóz uczestników odbędzie się sprzed budynku
Dydaktyczno-Administracyjnego PPN w Urszulinie ul. Lubelska 3A.
6. Uczestnicy pokonują trasę samodzielnie na podstawie map, opisów szlaków
turystycznych, wiadomości własnych i kierują się do zaznaczonych punktów
kontrolnych.
7. Wszystkie trasy kończą się przy budynku Muzeum PPN w Starym Załuczu,
gdzie zbierają się wszyscy uczestnicy imprezy edukacyjnej.
8. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i rozpoznanie możliwie jak największej
ilości gatunków drzew, roślin zielnych, zwierząt i grzybów ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków chronionych. Ponadto uczestnicy rajdu/ marszu na
orientację powinni ocenić wartość przyrodniczą i krajobrazową zbiorowisk
znajdujących się na trasie rajdu/ marszu na orientację.
9. Uczestnicy marszu muszą dotrzeć do wszystkich zaznaczonych punktów
kontrolnych, (PK), gdzie każda grupa otrzyma kartę kontrolną potwierdzającą
przejście oraz zadania do wykonania dotyczące zachowań przyjaznych
środowisku.
10. Każdy uczestnik rajdu/ marszu na orientację powinien posiadać pozwolenie
rodziców na uczestnictwo w tej imprezie turystycznej.
11. Grupy we własnym zakresie powinny zaopatrzyć się w materiały plastyczne
takie jak: kredki, mazaki, kartony, w celu wykonania schematycznego planu
swojej wędrówki i zanotowania spostrzeżeń.
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12. Uczestnicy rajdu/ marszu na orientację mają obowiązek zabezpieczyć się
indywidualnie:
− pod względem medycznym w apteczkę;
− w prowiant na czas przejścia trasy (napoje, kanapki);
− w długopisy i notesy do sporządzania notatek z przebiegu trasy.
13. Przy wspólnym ognisku każda grupa będzie prezentowała swoją trasę i
obserwacje na niej dokonane w dowolnej formie (plansza, plakat, opowiadanie,
wierszyk, bajka).
14. Najciekawsze prezentacje będą nagrodzone.
15. Podstawą oceny będzie: poprawność opisu, sposób prezentacji oraz bogactwo
obserwacji świata przyrody zanotowane na trasie.
16. Oceny prezentacji dokona 3-osobowa komisja złożona z pracowników Parku.
17. Informacje o rajdzie/ marszu na orientację będą zamieszczone i na bieżąco
aktualizowane na stronie internetowej PPN www.poleskiparkpn.pl oraz
portalach społecznościowych. Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian, gdyż
nie będą one przekazywane za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
18. Udział w rajdzie/ marszu na orientację jest jednoznaczny z zapoznaniem i
akceptacją niniejszego Regulaminu.
19. Udział w rajdzie/ marszu na orientację jest jednoznaczny z deklaracją braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach.
20. Podczas imprezy Marsz na orientację pt. "Dzień Parków Narodowych”
organizowanej w Poleskim Parku Narodowym będą wykonywane zdjęcia.
Dokumentacja fotograficzna jest wykorzystywana do celów promocyjnych
Poleskiego Parku Narodowego (Facebook, strona www, wydawnictwa PPN).
21. Zgłoszenie udziału w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z dnia
04.05.2016 r., dalej: RODO. 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 administratora
bezpieczeństwa informacji (ABI): tel. 82 5713071.
b) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu
RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
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c) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji
kancelaryjnej i rzeczowym wykazie akt Poleskiego Parku Narodowego.
d) Przysługuje Panu/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
e) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak
zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa
w szkoleniu.
f) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
podlegają profilowaniu.
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