
1 
 

Regulamin wycieczek tematycznych w ramach operacji „Popularyzacja wśród 
mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych  

gminy Konstancin-Jeziorna” organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna 

 
§ 1 

1. Organizatorem wycieczek tematycznych w ramach operacji „Popularyzacja wśród 
mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin- 
-Jeziorna”, zwanych dalej „Wycieczkami”, jest gmina Konstancin-Jeziorna  
(ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Wycieczki zostaną przeprowadzone jako: 
a) Wycieczki piesze, obejmujące Wycieczki pn.: „Szlakiem Stefana Żeromskiego  

i sławnych rodów”, „Z wizytą na Urzeczu”, „Artyści dawnego Konstancina”, 
„Filmowy Konstancin”, i „Szlakiem kolejki wilanowskiej”; 

b) Wycieczki rowerowe, obejmujące Wycieczki pn.: „Na ornitologicznym szlaku”, 
„Obszary chronione i rezerwaty przyrody”, i „Kapliczki, krzyże i przydrożne 
figurki”; 

c) spływ kajakowy pn. „Kajakiem po Jeziorce”. 
3. Każda z ww. Wycieczka będzie odbywała się 4 razy – co daje razem 36 Wycieczek 

– w terminie od 31 lipca do 26 września 2021 r. 
4. Wycieczki mają na celu:  

a) podniesienie świadomości wśród mieszkańców o dziedzictwie przyrodniczym, 
historycznym i kulturowym gminy Konstancin-Jeziorna; 

b) zainicjowanie lub wzmocnienie zainteresowania przyrodą i środowiskiem 
naturalnym gminy Konstancin-Jeziorna oraz promowanie postaw 
proekologicznych;  

c) promocję lokalnych walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych oraz 
przybliżanie atrakcji występujących wyłącznie na terenie gminy Konstancin- 
-Jeziorna; 

d) promocję różnych form aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

§ 2 

1. Uczestnikami Wycieczek mogą być mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Mazowsza”, to jest mieszkańcy gmin: Tarczyn, Góra Kalwaria, Prażmów i Konstancin- 
-Jeziorna, którzy: 

a) ukończyli 12. rok życia i posiadają kartę rowerową – w przypadku wycieczek 
rowerowych; 

b) ukończyli 16. rok życia – w przypadku spływu kajakowego. 
c) W przypadku wycieczek pieszych nie obowiązują ograniczenia wiekowe.  

 
2. Osoby dorosłe uczestniczą w Wycieczkach indywidualnie, a osoby niepełnoletnie 

wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego. Organizator Wycieczki nie zapewnia 
opieki nad niepełnoletnimi Uczestnikami Wycieczek.  
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3. W każdej z Wycieczek może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób. 
4. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, 

przez Uczestników, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, dopuszcza się możliwość 
uczestnictwa w Wycieczkach innych osób, mieszkańców województwa mazowieckiego, 
zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 lit. a, b i c. 

5. Uczestnik zobowiązany jest dokonać wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału  
w Wycieczkach, nie później niż do czwartku (do godz. 16.00) bezpośrednio 
poprzedzającego termin danej Wycieczki.  

6. W zgłoszonej Wycieczce – z wymienionych w § 1 ust. 2 – uczestnik można wziąć udział 
tylko raz.  

7. Zgłoszenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu należy dokonać poprzez:  
a) przesłanie wiadomości e-mail na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl o treści: 

Wycieczka XX.YY ABCD, gdzie XX.YY to data dzienna i miesiąc Wycieczki,  
a ABCD to nazwa Wycieczki, podając w treści wiadomości imię, nazwisko  
i miejscowość zamieszkania; 

b) zgłoszenie telefoniczne pod nr 22 484 24 41, podając datę wycieczki, nazwę, 
wycieczki oraz imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania. 

8. W przypadku osób niepełnoletnich do każdego zgłoszenia powinna być załączona zgoda 
na wykorzystywanie wizerunku dziecka (załącznik do niniejszego Regulaminu) podpisana 
przez przedstawiciela ustawowego. 

9. Zgłoszenie uczestnictw w Wycieczce jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

§ 3 

1. Uczestnik Wycieczki jest zobowiązany: 
a) zaakceptować niniejszy Regulamin; 
b) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej przez Organizatora godzinie; 
c) potwierdzić dane osobowe podane w zgłoszeniu, podpisując listę uczestnictwa; 
d) wykonywać polecenia i wskazania wyznaczonej przez Organizatora osoby 

przewodnika Wycieczki; 
e) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury; 
f) dbać o bezpieczeństwo własne i innych; 
g) traktować z należytym respektem zwiedzane miejsca i obiekty; 
h) w przypadku wycieczek rowerowych – dostarczyć własny rower, który powinien 

posiadać niezbędne wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego 
(działające światła przednie i tylnie, dzwonek). Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za stan techniczny rowerów uczestników.  

2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolną, kartę 
rowerową lub dowód osobisty. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość  
i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Niepełnoletnim uczestnikom Wycieczek 
rowerowych zaleca się używanie kasku ochronnego. 

3. Wycieczki rozpoczynają się w miejscu wskazanym w harmonogramie Wycieczek, 
udostępnionym na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl.  
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4. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody, zdarzeń losowych lub w sytuacji mającej 
wpływ na bezpieczeństwo uczestników, Organizator może Wycieczkę odwołać, zmienić 
jej termin oraz w razie potrzeby zmienić jej trasę. Organizator dołoży wszelkich starań, 
aby niezwłocznie poinformować o zmianach wszystkie osoby które dokonały zgłoszenia 
chęci uczestnictwa. 

5. O przebiegu realizowanej Wycieczki decyduje osoba przewodnika wyznaczona przez 
Organizatora. 

6. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. 

7. W przypadku niedostosowania się uczestnika Wycieczki do zasad określonych  
w Regulaminie Organizator, ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa  
w Wycieczce. 

§ 4 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora dokumentacji zdjęciowej 
uczestnictwa w Wycieczce oraz na udostępnienie wizerunku w materiałach 
sprawozdawczych, materiałach informacyjnych i publikacjach dotyczących Wycieczek. 

2. Zgoda obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności:  
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, w tym na: nośnikach wideo, 

dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 
c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 
d) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
f) wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalu społecznościowym 

Facebook.  
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest bezterminowa. Wyrażenie zgody na 

wykonywanie zdjęć i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje 
całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa. 

§ 5 

1. Organizator posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej organizatora 
imprez, nieobejmujące ewentualnych zdarzeń losowych – nieszczęśliwych wypadków. 

2. Organizator oraz zarządcy nieruchomości obejmujących trasy Wycieczek nie ponoszą 
odpowiedzialności za: 

a) szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
Wycieczce; 

b) za szkody spowodowane stanem nawierzchni dróg oraz wypadki, kolizje i inne 
zdarzenia spowodowane zachowaniem innych uczestników ruchu, w tym 
uczestników Wycieczek; 

c) za jakiekolwiek urazy, kontuzje czy też inne obrażenia, które nie wynikają  
z umyślnych zaniedbań w organizacji Wycieczek; 
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d) za przedmioty, należące do uczestników Wycieczek, pozostawione na miejscu 
organizacji Wycieczek. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody przez nich 
spowodowane. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Uczestnik Wycieczek we własnym zakresie 
powinien być objęty indywidualnym ubezpieczeniem NW od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.  

5. W Wycieczkach nie może wziąć udziału osoba, która ma objawy chorobowe, takie jak 
gorączka, kaszel, duszności. Przed rozpoczęciem Wycieczki każdy uczestnik 
zobowiązany jest podpisać oświadczenie o aktualnym stanie swojego zdrowia oraz 
informacji na temat ewentualnych kontaktów z osobami potencjalnie chorymi na COVID-
19. W przypadku stwierdzenia u uczestnika oznak choroby, lub jeżeli według danych  
z oświadczenia wynika możliwość zaistnienia choroby, taka osoba nie może wziąć 
udziału w Wycieczce. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 
związanych z epidemią COVID-19.  

7. Za spowodowane szkody materialne lub zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania 
niniejszego Regulaminu odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik Wycieczki, 
będący sprawcą szkody. 

§ 6 

Dokonanie zgłoszenie i wpisu na listę uczestników Wycieczki, jest jednoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ww. dokumentach 
oraz zapoznaniem się z poniższą informacją:  

Administratorem danych osobowych jest gmina Konstancin-Jeziorna, której siedziba mieści 
się w Konstancinie-Jeziornie (05-510) przy ul. Piaseczyńskiej 77, a dane kontaktowe to:  
tel. +48 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl. 
 
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@konstancinjeziorna.pl.  
 

Pani/Pana dane osobowe: 

1. będą przetwarzane zgodnie z 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), zwanego dalej RODO, w celu zgłoszenia udziału  
w wycieczkach tematycznych w ramach operacji „Popularyzacja wśród mieszkańców 
walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna”.   

2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
oraz podmiotom świadczącym obsługą administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
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4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 
indywidualnej. 

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia;  
2. wniesienia sprzeciwu; 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich 
podania. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału  
w wycieczkach tematycznych w ramach operacji „Popularyzacja wśród mieszkańców 
walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna”. 
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Załącznik do Regulaminu wycieczek tematycznych w ramach operacji  
„Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych,  

historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna”  
organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna 

 

Konstancin-Jeziorna, dnia  ………… r. 

 

Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w wycieczkach tematycznych 
oraz wykorzystywanie jej wizerunku  

 

Ja, niżej podpisany/a ..............................................................................................................., 
zamieszkały/a w ………………………………………....................................... przy ulicy 
........................................................................................................................................., będący 
przedstawicielem ustawowym ……………………….……........................................................ 
........................................................................................................................., zamieszkałego/ej  
w ......................................................... ........................................................................, wyrażam 
nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie jej/jego 
danych osobowych oraz wizerunku w materiałach sprawozdawczych, materiałach 
informacyjnych i publikacjach dotyczących wycieczek tematycznych w ramach operacji 
„Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 
gminy Konstancin-Jeziorna” organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Zgoda 
obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności: 

1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, w tym na: nośnikach wideo, 
dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

3. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 
4. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
5. wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
6. wykorzystanie na stronach internetowych Organizatora oraz na portalu 

społecznościowym Facebook.  

Upoważniam Organizatora do wyłącznego decydowania o formie, miejscu i czasie 
wykorzystywania, w tym rozpowszechniania wizerunku osoby niepełnoletniej oraz 
zestawiania ich z innymi wizerunkami. Zrzekam się przy tym prawa do kontroli  
i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania jej wizerunku. Wizerunek może być 
rozpowszechniane jedynie w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w szczególności 
poprzez przedstawianie w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub 
zniesławiający czy też zniekształcający wizerunek, lub poprzez wkomponowywanie winny 
obraz lub nagranie, które mogą naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. 
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Oświadczam, że podczas wycieczki osoba niepełnoletnia pozostanie pod moją opieką  
i ponoszę z tego tytułu wszelką odpowiedzialność. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). 
Ponadto wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych dziecka, w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, przez 
Organizatora tj. gminę Konstancin-Jeziorna, zgodnie z 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. 

 

     ………………………………………………………….. 

         Podpis 

 

 


