..:: Informacja turystyczna ::..
Powiat Koszaliński położony jest w północno – wschodniej
części województwa zachodniopomorskiego. Utworzony
został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego
siedzibą jest miasto Koszalin. Powiat położony jest na
Wybrzeżu Słowińskim oraz na Równinie Białogardzkiej
i Równinie Słupskiej.
Liczy ok. 65 tysięcy mieszkańców.
Jego ogólna powierzchnia wynosi ok.
1654 km², z czego 34% zajmują
grunty orne, 43% lasy i tereny leśne, a
23% pozostałe grunty.

należą zespoły pałacowo-parkowe w Strzekęcinie
z przełomu XIX i XX w, w Parsowie z XVIII w oraz pałac
neorenesansowy w Nosowie z XIX w. Zabytkiem rangi
europejskiej, jest rezerwat archeologiczny „Kamienne Kręgi”
w Lesie Grzybnickim. Znajdują się tam kamienne kręgi Gotów
z I i II w.n.e. oraz
kurhany
związane z
kultem

znajduje się powyżej 150 m n.p.m. i jest związana z głównym
grzbietem wzniesień pozostawionych przez lądolód.
Gmina Bobolice odznacza się bogatymi zasobami wodnymi,
na które składają się rzeki (głównie Radew i Chociel), liczne
jeziora, małe oczka wodne, wody zawarte w
bagnach i wody gruntowe. Interesującym
zjawiskiem na terenie gminy jest
występowanie
rozległych
obszarów
źródliskowych
wielu
rzek
i
większych cieków

W skład powiatu wchodzi osiem gmin.
Są to: Bobolice, Polanów, Mielno i
Sianów o statusie miejsko – wiejskim,
a także Będzino, Biesiekierz,
Manowo i Świeszyno o statusie wiejskim.
W powiecie koszalińskim, nie licząc Koszalina, który ma
status samodzielnego powiatu grodzkiego, znajduje się
322 miejscowości.
Największą pod względem zaludnienia wśród gmin powiatu
koszalińskiego jest gmina miejsko-wiejska Sianów (ok. 13,5
tysiąca mieszkańców), najmniejsza zaś jest gmina Mielno,
licząca ok. 4650 mieszkańców. W powiecie występuje
przewaga ludności wiejskiej nad miejską i wynosi 78%.
Jest to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych regionów
naszego kraju. Spotkać tu można ogromne obszary zieleni
wyróżniające się ciekawą i bogatą szatą roślinną. Dominują
tereny rolnicze urozmaicone lasami mieszanymi. Nie brakuje
malowniczych krajobrazów, licznych i rybnych jezior
zagłębionych w pagórkowatym terenie, oraz lasów
obfitujących w grzyby, jagody i wszelkie runo leśne. To
wszystko stanowi dużą atrakcję dla miłośników przyrody, a
także turystów poszukujących kontaktu z naturą oraz
schronienia od zgiełku cywilizacji. To także piaszczyste
i czyste plaże Bałtyku, malownicze rzeki oraz liczne
rezerwaty florystyczne i faunistyczne. Znajduje się wiele
objętych ochroną pomników przyrody w tym: pojedyncze
drzewa, aleje i głazy narzutowe. Walory krajobrazowe i
przyrodnicze, oraz wyjątkowy mikroklimat sprzyjają
rozwojowi infrastruktury turystycznej.
Na terenie powiatu znaleźć można liczne zabytkowe pałace
i dworki z parkami oraz kościoły. Do najciekawszych z nich

zmarłych.
Na
uwagę zasługują też domy o konstrukcji
szachulcowej w Chłopach i szereg
zabytkowych cmentarzy oraz liczne
obiekty etnograficzne zlokalizowane na
terenie całego powiatu. Osobliwością jest też zespół
zamkowo-parkowy w Krągu, pomnikowa aleja bukowa na
trasie z Koszalina do Polanowa, cmentarz ewangelicki oraz
neogotycki pałac w Cetuniu. Zabytki kultury materialnej
powiatu koszalińskiego są świadectwem bogatej historii,
wynikiem ścierania się wpływów niemieckich, polskich i
skandynawskich.
Gmina Bobolice położona jest we wschodniej części
województwa zachodniopomorskiego. Należy do jednych z
największych gmin w województwie - powierzchnia wynosi
36 312 ha. Sąsiaduje z gminą Biały Bór, Tychowo,
Świeszyno, Manowo, Szczecinek i Grzmiąca, Polanów.
W obrębie Gminy teren jest silnie zróżnicowany pod
względem wysokości. Najniższy punkt znajduje się w dolinie
Radwi (ok. 65,0 m n.p.m.), a najwyższy w rejonie lesistych
wzniesień położonych na zachód od Bobolic w okolicy wsi
Chmielno (216,6 m n.p.m.). Większość obszaru Gminy

Szlak Doliny Radwi im. Tadeusza Brzezińskiego (zielony)
przebiega trasą Mostowo - Cybulino - Wietrzno - Polanów, ok. 35,8 km, w przeważającej części wzdłuż rozlewisk rzeki
Radwi. Poza walorami doliny Radwi jego atrakcją jest
Rezerwat archeologiczny "Kamienne Kręgi". Szlak nosi imię
Tadeusza Brzezińskiego - koszalińskiego działacza
turystycznego i przewodnika turystycznego, krajoznawcy,
Prezesa Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK w latach
1987-2004.

..::Odznaka Turystyki Pieszej PTTK::..

..:: 70 lat OTP ::..
W 2022 roku przypada 70 rocznica
ustanowienia
Odznaki
Turystyki
Pieszej PTTK. Z tej okazji ustanowiono
Jubileuszową Odznakę Turystyczną
"70 LAT OTP”.
Odznakę
można
zdobywać
na
terenach nizinnych (określonych w regulaminie OTP)
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023. Odznaka jest
jednostopniowa. Warunkiem zdobycia odznaki jest
przejście 70 km zgodnie z regulaminem OTP.

Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest
odznaką ustanowioną w 1952 roku i nadawaną przez
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
(PTTK) w celu zachęcania społeczeństwa do
uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju
ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku,
kultury, piękna krajobrazu i przyrody. OTP można
zdobywać jedynie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Można ją zdobywać od 6 roku życia na wycieczkach
pieszych – zaliczając 1 punkt za 1 km, jak również
zaliczając
punkty
dodatkowe
za
zwiedzanie
miejscowości określonych w regulaminie.
Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo
wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych
z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez,
np. Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, przewodnika
turystycznego,
nauczyciela
lub
instruktora
harcerskiego czy kierownika wycieczki.
Odznaka posiada kilka kategorii i stopni:
• Siedmiomilowe Buty: srebrne i złote – odznaka
dla dzieci do 10 lat,
• popularną,
• małą: brązową, srebrną i złotą,
• dużą: srebrną i złotą,
• „Za wytrwałość w Turystyce Pieszej” w trzech
stopniach,
• OTP „Dla Najwytrwalszych” w trzech stopniach.

..:: PTTK ::..
jest największą i najstarszą polską organizacją turystyczną.
Powstało w roku 1950 z połączenia Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego (założonego w 1873 r.) oraz Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906 r.).
Zrzesza blisko 70.000 członków w ponad 300 oddziałach na
terenie całego kraju. Blisko połowę członków Towarzystwa
stanowi młodzież.

XXIX Zimowy
Rajd Pieszy

„W NIEZNANE”

Członkowie PTTK uprawiają wszelkie formy turystyki. Do
najbardziej popularnych należą: turystyka piesza - w tym
górska, narciarska, kajakowa, a także żeglarska, rowerowa,
motorowa. Działają też specjalistyczne kluby i koła zajmujące
się wspinaczką i turystyką wysokogórską, speleologią,
nurkowaniem swobodnym, jeździectwem konnym, biegami
na orientację.

PTTK prowadzi działalność wydawniczą poprzez własne
wydawnictwa: Spółkę z o.o. "Kraj" w Warszawie, Oficynę
"Wierchy" w Krakowie i Oficynę Wydawniczą "Sudety" we
Wrocławiu. W Warszawie mieści się Centralna Biblioteka
Krajoznawcza gromadząca ponad 40 tys. woluminów,
a w Krakowie Centralna Biblioteka Górska z ponad 20 tys.
woluminów.
W
Łodzi
działa
Centrum
Fotografii
Krajoznawczej, w Krakowie Centralny Ośrodek Turystyki
Górskiej, w Karpaczu Centralna Szkoła Górska
Przewodnictwa i Narciarstwa. PTTK prowadzi ponadto około
20 muzeów i izb pamiątek.

PTTK przez swoje oddziały znakuje i utrzymuje na terenie
całego kraju sieć blisko 40.000 km szlaków turystycznych
(nizinnych, górskich i narciarskich).

22 stycznia 2021

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..
• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina
i okolic – gminy Bobolice.
• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka
Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego
wypoczynku po szkole i pracy.

poniedziałku do środy w godz. 12.00-17.00). lub przelewem
na konto: 20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 BNP Paribas
Bank Polska S.A, jednocześnie należy przesłać
potwierdzenie wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl

..:: Organizator ::..
•
•

Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl
Gmina Miasto Koszalin

4/4,

..:: Kierownictwo ::..
Komendant Rajdu:

Radosław Brzeziński

Prowadzenie trasy:

Marcin Kruszczyński

Konkurs krajoznawczy:

Kazimierz Raczyński

Sekretariat:

Marek Kubiak, Roman Jacewicz

pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

19,00 zł

16,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

10,00 zł

7,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,
płaci 2 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden)
opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób,
np. 10+1, 20+2 !!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji
uczestnika (COVID-19). Grupy zgłaszają się na załączonej
karcie zgłoszeniowej. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

..:: Termin i trasa rajdu ::..

Telefony awaryjne (poza godzinami pracy biura):

Rajd odbędzie się w sobotę 22 stycznia 2022 r. na trasie
pieszej w nieznane - ok. 10 km.

607 353-182, 510 155-516 lub email

..:: Ramowy program ::..

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy w obie strony w zależności do wariantu,
• gorący posiłek na mecie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej
godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkurs
krajoznawczy.
godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina
– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.00

..:: Zgłoszenia ::..
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19.01.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz
samorealizacji imprezy. Zgłoszenia i wpłaty można dokonać
osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie przy
ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne od

..:: Świadczenia ::..

..:: Warunki uczestnictwa ::..
1.

2.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu
i wyposażenia. Pamiętamy o aktualnych wymaganiach
sanitarnych.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który
bezwzględnie w terminie do dnia 19.01.2022 r. wpisze

3.

4.

się na listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie
gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku
wolnych miejsc).
Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których
1 opiekun przypada na 10 uczestników. Osoby
niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na
odpowiedzialność osób dorosłych.
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

..:: Obowiązki uczestników ::..
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania
i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem
w Rajdzie.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,
• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż,
regulaminu i Kierownictwa rajdu,
• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek
umożliwiający wędrówkę w rożnych warunkach
atmosferycznych,
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez
siebie wyrządzone.

..:: Ubezpieczenie ::..
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez
ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający
wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy
ubezpieczenie obowiązuje również w czasie wolnym od
zajęć. Pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez
osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

..:: PTTK ::..

Zapraszamy do grona członków
Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK na rajdzie
lub na stronie www.koszalin.pttk.pl

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • oddzial@koszalin.pttk.pl

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

XXIX Zimowy Rajd Pieszy „W NIEZNANE”

IMPREZA:
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DATA:

TRASA:

X piesza
PRZEBIEG:
 rowerowa

W nieznane

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW
1

OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:
E-MAIL:

2

OPIEKUN:

E-MAIL:

TEL:

3

OPIEKUN:

E-MAIL:

TEL:

L.P.

NAZWISKO I IMIĘ

TEL:

MIEJSCOWOŚĆ

ROK UR. / DOROSŁY

1
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3
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5
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21
22
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28
29
30
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na XXIX Zimowy Rajd Pieszy
w dniu 22 stycznia 2022r.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (DZ. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:

Imię i nazwisko:

Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne szczepienie, druga dawka przynajmniej
10 dni przed wydarzeniem)

TAK / NIE

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją
epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą
uczestniczyć osoby, które:
1. w ciągu ostatnich 14 dni:
a) przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b) miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c) miały kontakt z osobami z COVID-19;
d) miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e) miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności
w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19;
4. w dniu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej
(przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi zostanie wykonany
pomiar temperatury).
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do mojego udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia
niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją
epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art.
233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze
mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na XXIX Zimowy Rajd Pieszy
w dniu 22 stycznia 2022r.

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub
„Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu
Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, email: poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
2. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt
możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
4. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie
możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (DZ. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:

Imię i nazwisko:

Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne szczepienie, druga dawka przynajmniej
10 dni przed wydarzeniem)

KLAUZULA INFORMACYJNA

TAK / NIE

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją
epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą
uczestniczyć osoby, które:
1.
w ciągu ostatnich 14 dni:
a) przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b) miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c) miały kontakt z osobami z COVID-19;
d) miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e) miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności
w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19;
4. w dniu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej
(przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi zostanie wykonany
pomiar temperatury).
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do mojego udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia
niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją
epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art.
233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze
mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub
„Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu
Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, email: poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
1. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt
możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
3. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie
możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

