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Cele Rajdu:
 popularyzowanie historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego oraz Szlaku Kurierów
Tatrzańskich;

 propagowanie w środowisku wojskowym krajoznawstwa, turystyki oraz aktywnego
wypoczynku;

 zwiedzenie wybranych obiektów zabytkowych Podhala;
 zapoznanie z walorami turystycznymi wybranych fragmentów Tatr, Podhala,
a także innych ciekawych miejsc w okolicy.

Organizator:
 Wojskowe Stowarzyszenie „Sport - Turystyka - Obronność”.

Bezpośrednimi realizatorami są:
 Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie;
 Klub 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.

Przy wsparciu i pomocy:
 Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej;
 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 6. Brygady Powietrznodesantowej,
 3. Regionalnej Bazy Logistycznej;
 Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim,
 Ośrodka AMW REWITA w Kościelisku.

Termin i miejsce:
 17 – 24 sierpnia 2019 r.
 Ośrodek AMW REWITA w Kościelisku / kompleks wypoczynkowo-
szkoleniowy/, ul. Stanisława Nędzy - Kubińca 101
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Zespół organizacyjny rajdu i zawodów:
Komandor Honorowy Rajdu – kol. Antoni Marchwicki

Komandor rajdu – kol. Ryszard Kaczmarek
Wicekomandorzy:

 kol. Jerzy Kufel (Sędzia Główny XX Rodzinnych Zawodów Strzeleckich WP),
 kol. Stanisław Biskup (sprawy programowe, koncepcja i obsługa tras),
 kol. Jolanta Macenowicz (program rekreacyjny i kulturalno-oświatowy).

Funkcyjni:
 kol. Ewa Kaczmarek (sekretariat Rajdu).

Warunki uczestnictwa:
 w rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy w terminie do 30 czerwca 2019 r.
opłacą koszty uczestnictwa przelewem na konto:Wojskowe Stowarzyszenie „ Sport - Turystyka - Obronność”Bank Zachodni WBK, 66. Oddział wWarszawie08 1500 1777 1217 7009 1028 0000z dopiskiem „TATRY 2019”

 prześlą kartę zgłoszenia wraz z kopią odcinka przelewu bankowego stanowiącego
dowód przekazania na konto organizatora niezbędnych opłat pod adresem:Oddział Wojskowy PTTK im. gen Józefa Bemaul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Krakówtel.261 131200 wew.105; fax. 261 131201
Od uczestników wymaga się posiadania dokumentów osobistych,legitymacji PTTK oraz ubioru, wyposażenia i obuwia dostosowanego douprawiania turystyki górskiej.

Koszty uczestnictwa:
 Dorośli – 970,00 zł,
 Dzieci do lat 3 – 270,00 zł.
 Dzieci 3 – 10 lat – 670,00 zł.
 Dopłata do pokoju na wyłączność jednej osoby – 30.00 zł za dobę.
 W ośrodku obowiązuje opłata klimatyczna (ustalona przez UG), płacona przez
uczestników w dniu przyjazdu w biurze Rajdu.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2019r.
W ramach opłaty rajdowej organizator zapewnia:

 zakwaterowanie – w Ośrodku AMW „Rewita” w Kościelisku;
 wyżywienie w Ośrodku AMW „Rewita” w formie: śniadania, suchego prowiantu
i obiadokolacji w dniach wycieczkowych, w pozostałych – śniadanie, obiadokolacja;

 materiały turystyczne, pamiątkową odznakę imprezy, mapę turystyczną (jedna na
rodzinę);



4

 upominki i nagrody w konkursach;
 ofertę kulturalno-rekreacyjną;
 przejazdy i opiekę przewodnicką na trasach.

Postanowienia końcowe.
1. Rajd nie jest imprezą komercyjną, jest przygotowany na zasadach „non profit”. Wpłaty
uczestników są przeznaczone na pokrycie kosztów imprezy. W przypadku ewentualnego
pozostania jakichkolwiek niewykorzystanych środków, przeznaczone zostaną na
działalność statutową Organizatora.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów,
szkód w mieniu osobistym powstałych podczas trwania imprezy.

3. Uczestnicy nie będący członkami PTTK muszą samodzielnie ubezpieczyć
się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W przypadku nie przybycia uczestnika na rajd organizatorzy nie zwracają kosztów
wniesionych na zabezpieczenie udziału w imprezie.

5. Uczestnicy przyjeżdżają do Kościeliska na własny koszt i ponoszą koszty wstępów do
muzeów, parków narodowych, zwiedzanych obiektów oraz inne koszty wykazane przez
organizatorów przy poszczególnych imprezach (przejazdy kolejkami, transport, inne
dodatkowe świadczenia wynikające z programu wycieczki, itp.).

6. Zapisy na poszczególne wycieczki oraz na strzelanie w ramach XX Jubileuszowych
Ogólnopolskich Rodzinnych Zawodów Strzeleckich WP przyjmowane będą według
kolejności zgłoszeń w dniu przyjazdu w Biurze Rajdu.

7. Obowiązkiem uczestników udających się na indywidualną górską wycieczkę jest
wpisanie swojego wyjścia i przyjścia do „Książki Wyjść” znajdującej się w recepcji
ośrodka;

8. W czasie rajdu wszystkich uczestników obowiązują postanowienia zawarte w „Karcie
Turysty”, Regulaminie uczestnictwa w imprezach Oddziału Wojskowego PTTK im gen.
J. Bema w Krakowie i niniejszego Regulaminu oraz polecenia kierownictwa rajdu.
Powyższe dokumenty umieszczone są na stronie www.ow.pttk.krakow.pl

9. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany programu rajdu i tras wycieczek
z przyczyn niezależnych od nich;

10. Minimalna liczba osób, aby wycieczki mogły się odbyć wynosi:
a. piesze - 10 osób, b. autokarowe - 20 osób;
11.Ostateczna interpretacja regulaminów i przepisów rajdu należy do kierownictwa Rajdu;
12.Program rajdu będzie dostępny na stronach internetowych: Oddziału Wojskowego
PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, Wojskowego Stowarzyszenia „Sport-
Turystyka-Obronność”, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
w siedzibach Wojskowych Oddziałów, Kół i Klubów PTTK.
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13.Uczestnicy rajdu, chętni na wycieczki autokarowe, basen oraz wyjazd na
KasprowyWierch kolejką proszeni są o podanie tego przy zgłoszeniu.

14.Przesłanie zgłoszenia i opłacenie kosztów rajdu jest jednoznaczne
z zapoznaniem się z dokumentami z pkt.7 i ich akceptacją na czas pobytu
w rajdzie.

IV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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).

2. Dane osobowe zbierane są w celu utworzenia list:
 zakwaterowania,
 wycieczek,
 zawodów strzeleckich i konkursów.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwościwzięcia udziału w rajdzie i imprezach zaplanowanych w programie.
4. Administratorem Danych Osobowych będzie Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-
Turystyka-Obronność”, a współadministratorem AMW Rewita oraz podmioty
współpracujące w zakresie realizacji programu rajdu w wymiarze do tego niezbędnym.

5. Dane przetwarzane będą w okresie od 31.03.2019 r. do 31.08.2019 r. W tym czasie
uczestnicy rajdu i prawni opiekunowie mają prawo wglądu w dane, możliwość ich
edycji, a także mają prawo żądać zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. Zgłoszenie, a w następstwie tego udział w Rajdzie traktujemy jako jednoznaczną
„milczącą zgodę” na publikację wizerunku w ramach fotorelacji. Jeżeli uczestnik Rajdunie wyraża na to zgody, to jest zobowiązany do dostarczenia takiej informacji na
piśmie. Zdjęcia z wycieczek i innych imprez organizowanych przez WS „S-T-O” mogą
być wykorzystane na określonych polach eksploatacji / publikowane na stronie
internetowej portalach społecznościowych / i są własnością Stowarzyszenia, które jako
ich dysponent w zakresie praw majątkowych może zezwalać na nieodpłatną publikację
w periodykach, oraz wyrażać zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie
(zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej
w internecie.

7. W przypadku zdjęć i zapisu obrazu realizowanego przez organizatora WS „S-T-O”, na
których wizerunek poszczególnych osób fizycznych jest jedynie szczegółem całości,
wówczas nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku anizgoda na przetwarzanie danych osobowych.

8. Załącznikiem do karty zgłoszenia jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie opisanym w pkt. 2 oraz Klauzula informacyjna dla
uczestnika rajdu.
Życzymy wszystkim uczestnikom Rajdu wspaniałej pogody, miłychi niezapomnianych wrażeń zapraszając do udziału w naszych imprezach.

W regulaminie wykorzystano zdjęcia autorstwa R.K.
Załącznik nr 1 Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna dla uczestnika rajdu.


