
STAROSTWO POWIATOWE w RADOMSKU 

ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko 

 

                                                                                                                     Radomsko 11.01.2023 r. 

 

 

REGULAMIN  

wycieczki turystycznej dla dzieci i młodzieży po powiecie radomszczańskim „Podróż za jeden 

uśmiech” podczas trwania ferii zimowych w dniu 24 stycznia 2023 roku. 

 

1. Organizatorem wycieczki turystycznej dla dzieci i młodzieży po powiecie radomszczańskim 

„Podróż za jeden uśmiech” podczas trwania ferii zimowych w dniu 24 stycznia 2023 roku jest 

Powiat Radomszczański z siedzibą w Radomsku (97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22). 

2. Organizacja wycieczki 

godz. 8.00 

zbiórka  -  parking Starostwo Powiatowe  w Radomsku 

godz. 8.15 – 09.00  

przejazd w miejsce zwiedzania m. Stara Wieś  

godz. 09.00 – 11.00  

zwiedzanie Europejskiego Centrum Budo – Dojo Stara Wieś  

godz.11:00 – 11:45 

przejazd w kierunku okopów z II Wojny Światowej m. Pukarzów, 

Kapliczki Świętego Piotra w lesie nad brzegiem Pilicy (gm. Żytno) 

godz. 11.45 – 12.30   

zwiedzanie okopów z II Wojny Światowej m. Pukarzów, 

Kapliczki Świętego Piotra w lesie nad brzegiem Pilicy (gm. Żytno) 

godz. 12.30 – 13.15 

przejazd w kierunku m. Przedbórz 

godz. 13.15 – 14.30 



posiłek regeneracyjny, integracja, quiz z nagrodami, wybór zdjęcia  

godz. 14.30 – 15.15 

Zwiedzanie Muzeum Ludowego w Przedborzu  

godz. 15.15 – 16.00  

przejazd na parking Starostwa Powiatowego w Radomsku  

godz. 16.15  

zakończenie wycieczki      

3. Zapisy i informacje o wycieczce: Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22,  

97-500 Radomsko, tel. 44 685 89 40, e-mail:turystyka@radomszczanski.pl. 

4. Zgłoszenia udziału może dokonać wyłącznie rodzic/opiekun prawny.  

5. Liczba uczestników jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. Cele wycieczki: zachęcenie do uprawiania tzw. turystyki weekendowej i turystyki jednego dnia 

na terenie powiatu radomszczańskiego, promocja walorów turystycznych i kulturowych powiatu, 

promocja turystyki przyjaznej środowisku, propagowanie wśród dzieci zdrowego  i sportowego 

trybu życia. 

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny. Skierowany jest do dzieci i młodzieży 

zamieszkujących powiat radomszczański w wieku od 12 do 18 lat. W rajdzie mogą uczestniczyć 

dzieci i młodzież, których stan zdrowia na to pozwala. 

8. Wycieczkę prowadzą opiekunowie wyznaczeni przez organizatora. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych 

przez opiekunów. 

10. Tempo marszu nadają opiekunowie i jest on dostosowany do tempa najwolniejszego 

uczestnika. 

11. Czas i miejsce odpoczynku wyznaczają opiekunowie. 

12. W przypadkach szczególnych organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego 

uczestnictwa w wydarzeniu, w szczególności w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go 

kontynuować. 

13. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i urazy bezzwłocznie należy zgłaszać do opiekunów. 

14. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany trasy. 

15. Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 



16. Organizator, opiekunowie nie odpowiadają za zaistniałe wypadki i szkody wyrządzone przez 

uczestników osobom trzecim podczas trwania imprezy. 

17. Organizator, opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu uczestników. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do jego 

interpretacji . O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował za pośrednictwem 

utworzonego na profilu Facebook ERA Travel wydarzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  NA WYJAZD DZIECKA 

w związku z organizowanym wydarzeniem: wycieczki turystycznej dla dzieci i młodzieży  

po powiecie radomszczańskim „Podróż za jeden uśmiech” podczas trwania ferii zimowych w dniu 

24 stycznia 2023 roku 

 

                                                                             ..............................................., dnia .....................  

 

…………………………………………………………………………............................................  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka)  

 

……………………………………………………………………………….................................... 

(adres, telefon)  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo / udział mojej córki / mojego syna*  

 

............................................................................................... 

w wydarzeniu organizowanym przez Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 

Radomsko w terminie 24 stycznia 2023 r.   

1. Informuję, iż zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i w pełni go akceptuję. 

2. Oświadczam, iż moja córka/ syn* nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

3. W razie wypadku lub choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na 

udzielenie pomocy medycznej i ambulatoryjnej. 

4. Zobowiązuję się pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez moją córkę / syna*.  

5. Biorę odpowiedzialność za dojście mojej córki / mojego syna* na miejsce zbiórki i jego powrót 

do domu. 

6. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

Dodatkowe informacje:  

nr Pesel dziecka……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………........................................................  

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

* niepotrzebne skreślić 



 

Przetwarzanie danych osobowych 

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 danych osobowych oraz o przysługujących prawach  

z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 

Radomsko, tel. 44 683-45-09. 

2. 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. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnego zgłoszenia. 

Wizerunek osoby uczestniczącej w wydarzeniu przetwarzany jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 

1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia oraz w celu jego 

promocji na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych powiatu. 

5. Odbiorcami 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. 

6. 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. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują 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. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w wycieczce. 

 

 


