
Regulamin Spaceru rodzinnego z OPEC po Kępie Oksywskiej, sobota 15.09.2018 

1. Pomysłodawcą spaceru jest Prezes OPEC Gdynia Pan Janusz Różalski. 

2. Organizatorami spaceru są: OPEC Gdynia, Janina Wasylka i dr Jarosław Kłodziński. 

3. Spacer promuje wiedzę edukacyjną, historyczną i patriotyczną o kampanii wrześniowej 1939 roku.  

4. Uczestnikami spaceru mogą być tylko obywatele RP, osoby fizyczne, rodziny lub grupy znajomych. 

5. Osoba nieletnia idzie w towarzystwie prawnego opiekuna. Trasa wiedzie po lesie i podziemiach. 

6. Zgłoszenia uczestników na klodzinski.jaroslaw@wp.pl   

7. Udział w spacerze jest dobrowolny. Każdy jest świadomy tego, że idzie na własne ryzyko. 

8. Uczestnik 18+ wpłaca 20 złoty na konto Hospicjum w Gdyni.  

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika. 

10. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie NW, NNW lub KL. 

11. Zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

12. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów spaceru. 

13. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy plutony. 

14. Drużyna wykona różne zadania. Ubiór i obuwie adekwatne do spaceru. Może być mokro i brudno. 

15. Podczas spaceru obowiązują przepisy administracyjne oraz Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. 

16. Będę dbał o bezpieczeństwo Uczestników spaceru. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu. 

17. Oświadczam, że jestem w stanie pokonać ok. 8 km w trudnym terenie strefy nadgranicznej. 

18. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości. 

19. Organizatorzy spaceru nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia. 

20. Na spacer zabieramy: długopis, prowiant, uśmiech i dobry humor. 

21. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, wizerunku (social media) na czas nieokreślony.  

22. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.  

23. Uczestnik podaje imię, nazwiska, nr dowodu osobistego, dzieci pesel z uwagi na wejście na tereny wojskowe. 

24. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność dat wpłat na Hospicjum. 

25. Złamanie Regulaminu  może wykluczyć uczestnika ze spaceru w trybie natychmiastowym. 

26. Spacer odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Dokonanych wpłat nie zwracamy. 

27. Godzina zbiórki 10.00. Miejsce podamy tylko uczestnikom spaceru. 

                                                                                                                                           Z turystycznym pozdrowieniem 

                                                                                                                                      OPEC Gdynia, Jarosław Kłodziński,  

                                                                                                                                                         Janina Wasylka 

 Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni z  siedzibą w Gdyni przy  

ul. Opata Hackiego 14, kod pocztowy 81-213. Można się z nim skontaktować  poprzez: Biuro Zarządu tel. 58 62-73-920, 501202241; e-mail: 

d.czechowski@opecgdy.com.pl ,  adres: 81 213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 lub Inspektora Ochrony Danych (IOD) tel. 881-641-141, 58 62-73-837e-mail: 

iod@opecgdy.com.pl , adres: 81-242 Gdynia, ul. Filomatów 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań, wynikających z organizacji imprez masowych. Dane 

osobowe będą przetwarzane w okresie przygotowania oraz realizacji imprezy masowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści danych, 

sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze twarzania danych. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w imprezie masowej „Spacer rodzinny po Kępie Oksywskiej w dniu 15.09.2018r. W przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez OPEC narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg i do organu nadzorczego 

czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w tym wizerunku osoby fizycznej) na potrzeby niniejszej imprezy 

masowej przez OPEC Sp. z  o.o. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
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