
                                                 

 

Regulamin wyjazdów na narty  

organizowanych przez gminę Krapkowice w 2020 roku 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji wyjazdów na  narty, zasady postępowania oraz 

prawa i obowiązki uczestników. 

2. Wyjazdy na narty odbywają się w dniach: 

 25 stycznia oraz 1,15 lutego 2020 r., miejscem docelowym jest stok Miroslav w miejscowości 

Lipova Lazne (Republika Czeska). 

3. Zapisy prowadzi Anna Grodzińska. Można ich dokonywać osobiście w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Krapkowicach w pokoju nr 19. Rezerwacje możliwe są jedynie drogą elektroniczną: 

a.grodzinska@krapkowice.pl (w przypadku rezerwacji prosimy o podanie jedynie imion i 

nazwisk osób biorących udział w wyjeździe). Warunkiem wyjazdu jest uregulowanie opłaty 

 w terminie 3 dni od zapisania się na listę.  

4. Koszt wyjazdu stanowi zryczałtowaną opłatę za przejazd autokarem w dwie strony oraz  

ubezpieczenie (NNW, odpowiedzialności cywilnej, koszty leczenia i assistance wg. 

każdorazowo wystawionej polisy). Koszt wyjazdu wynosi: 

a) 30 zł - osoby dorosłe z wyłączeniem młodzieży uczącej się, w tym studentów powyżej 

26 roku życia, 

b) 20 zł dzieci i młodzież ucząca się, w tym studenci do 26 roku życia. 

c) Zwrot opłaty jest możliwy, jeśli osoba zgłosi swoją nieobecność osobiście,  

telefonicznie lub mailowo do czwartku poprzedzającego  wyjazd. Po tym dniu zwrot 

nie jest możliwy. 

5. Celem wyjazdu jest popularyzacja turystyki, aktywnego wypoczynku oraz integracja 

mieszkańców. 

6. Ww. wyjazdy wynikają z realizacji zadań gminy Krapkowice w zakresie: organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych, popularyzacji turystyki oraz współpracy z miastami partnerskimi. 

7. Organizatorem  wyjazdu na narty jest gmina Krapkowice. Zakres działań organizatora polega 

wyłącznie na zapewnieniu:  

a) odpowiedniego środka transportu, 

b)  ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 4, 

c)  prowadzenia zapisów,  

d) zbierania opłat za wyjazdy, wypełnionych formularzy dot. danych osobowych oraz innych 

oświadczeń. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku. Uczestnicy biorą 

udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność. 

9. Regulaminem objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu i wszyscy zobowiązani są do zapoznania 

się z jego postanowieniami oraz ich bezwzględnego przestrzegania. 
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10. Osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek jazdy na nartach lub snowboardzie  

w kasku.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku złych warunków 

atmosferycznych lub zebrania niewystarczającej liczby osób (poniżej 25). 

12.  Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 55 osób. 

13. W przypadku odwołania wyjazdu Organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane) 

najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd. 

14. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku: 

a. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu.  

b. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: 

- imię i nazwisko 

- adres  

- datę urodzenia 

- numer PESEL 

- numer telefonu.  

 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.1 

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

d. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Kodeks cywilny z dnia 23 

kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), Ustawa o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), Ustawa o systemie 

ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 

sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.), Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). 

e. Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu będą 

przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.   

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w oświadczeniu także w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą zawartej umowy 

cywilnoprawnej. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój 

prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

g. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na 

przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych; 

2) prawo sprostowania danych 

3) prawo do usunięcia danych 

4) prawo ograniczenia przetwarzania 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 



                                                 

6) prawo do cofnięcia zgody 

7) prawo do przenoszenia danych. 

 

h. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

i. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

j. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

k. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza 

Krapkowic z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

l. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy zgłaszać drogą mailową  

iod@krapkowice.pl.  

m. Uczestnik wyraża zgodę  na wykorzystywanie wizerunku w celach promocyjnych gminy 

Krapkowice poprzez wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów oraz ich publikacje na portalach 

społecznościowych oraz stronach internetowych gminy Krapkowice. 

 

Termin i miejsce 

Wyjazd na stok  Mirosłav Lipova Lazne (Republika Czeska): zbiórki 25 stycznia, 1 i 15 

lutego na parkingu w Otmęcie przy „Blaszaku”  

o godzinie 7:30, przy KDK (Krapkowickim Domu Kultury) w Krapkowicach o 7:40.   

Uwaga w przypadku złych warunków pogodowych Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany miejsca wyjazdu! 

 

 

Uczestnicy Wyjazdu  

1. W wyjeździe mogą uczestniczyć: 

a) osoby pełnoletnie, 

b) osoby niepełnoletnie pod opieką osoby pełnoletniej pod warunkiem posiadania 

zgody rodziców lub opiekunów prawnych- załącznik nr 1. 

2. Pierwszeństwo udziału w wyjeździe mają mieszkańcy gminy Krapkowice. 

3. Organizator nie zapewnia opłat za karnety zjazdowe i innych atrakcji. 

4. Każdy uczestnik wyjazdu może samodzielnie wykupić karnet w kasach   

w obrębie stoków. Istnieje również możliwość zbiórki pieniędzy w autokarze i zakupu 

biletu grupowego. 

5. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu i miejsca wyznaczonych zbiórek ustalonych 

przez przedstawiciela organizatora wyjazdu. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do odjazdu po  10 minutach od godziny wyznaczonej 

zbiórki bez uczestnika, jeśli ten wcześniej nie wyjaśni powodów swojej nieobecności 

telefonicznie. 

7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosowania niniejszego regulaminu oraz 

wszelkich regulaminów obowiązujących na każdym ze stoków. 

8. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

napojów alkoholowych i innych środków odurzających. 

9. Każdy uczestnik korzysta z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór 

trasy oraz szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących 

zdrowia, życia jak i mienia. 

 

Przepisy końcowe  

 

1. Podpisanie listy uczestników jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

Regulaminem. 

2. Dodatkowych informacji udziela Anna Grodzińska, nr tel. 77 44 66 884,  

mail a.grodzinska@krapkowice.pl.  
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