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Regulamin „Podchodów Rodzinnych” 

 I. Organizatorem „Podchodów Rodzinnych” jest:  

- Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, (42-690 Tworóg) ul. Zamkowa 1  

Strona internetowa: 

- www.gok-tworog.pl,  

- www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Tworogu 

Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie i publikację ich wizerunków przez Organizatorów (filmy, galerie 

zdjęć).  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż 

 a) Administratorem danych osobowych uczestników podchodów jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – , email: iodgoktworog@gmail.com   

c) Dane osobowe uczestników podchodów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

w celach organizacji i przeprowadzenia podchodów, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, 

odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z organizacją podchodów i mogą być 

udostępniane innym podmiotom, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji 

zawodów. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w podchodach, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której uczestnik zamieszkuje.  

d) Dane osobowe uczestników podchodów będą przetwarzane przez Administratora danych przez 

okres do ustania celu przetwarzania danych oraz do momentu odwołania zgody.  

e) Uczestnikom podchodów przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich 

dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany).  

f) Uczestnikom podchodów przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.  

g) Dodatkowo uczestnikom podchodów przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa / 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

h) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich 

przetwarzanie, uniemożliwia udział w podchodach.  

II. Cel imprezy  

1. Integracja społeczności lokalnej.  
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2. Popularyzacja i upowszechnienie postaw ekologicznych.  

3. Promocja zdrowego trybu życia poprzez spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.  

4. Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Tworóg.  

5. Promocja uroków Gminy Tworóg i terenów Nadleśnictwa Brynek.  

 III. Termin, miejsce, trasa podchodów 

1. Podchody odbędą się w dniu 4 czerwca 2022 roku (sobota) na terenie gminy Tworóg.  

2. Rozpoczęcie podchodów odbędzie się o godzinie 9: 00 w miejscowości Tworóg przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Tworogu, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 1. Uczestnicy podchodów będą startowali 

w odstępach 10 minut. Wszyscy uczestnicy powinni stawić się na miejscu startu najpóźniej o godzinie 

9:00.  

3. Długość trasy – około 7 km.  

4. Limit czasu - 3 godz. W tym limicie uczestnicy muszą stawić się na mecie. Start i meta znajdują się 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.  

5. Na starcie uczestnicy otrzymają mapę gminy Tworóg i pierwszą wskazówkę gdzie znajduje się 

pierwszy punkt kontrolny. Podchody są formą biegu na orientację. Na trasie będą znajdowały się 

punkty kontrolne, gdzie na uczestników czekają zadania do wykonania. Pominięcie punktu 

kontrolnego skutkuje dyskwalifikacją w podchodach.  

6. Trasa biegu prowadzi drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej i asfaltowej.  

7. W punktach kontrolnych czekają zadania do wykonania, które są odpowiednio punktowane.   

IV. Uczestnictwo  

1. Ze względów technicznych, bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia podchodów limit 

zgłoszeń wynosi 50 zawodników. Limit zawodników może zostać zmieniony przez organizatora.  

2. W podchodach, prawo udziału mają osoby, które do dnia 04.06.2022 roku ukończą 18 lat. 

Dopuszcza się do udziału w podchodach osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

3. Uczestnictwo w podchodach jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. W trakcie podchodów uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo. 

5. W podchodach uczestniczyć mogą drużyny składające się z minimum dwóch osób, maksymalnie z 

5 osób. W każdym zespole musi znajdować się, co najmniej jedno dziecko oraz pełnoletni opiekun 

prawny uczestniczących dzieci. 

V. Zgłoszenia  

1. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Podchodów Rodzinnych dostępny jest na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, pod adresem www.gok-tworog.pl 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres 

tworoggok@gmail.com lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu do 15.05.2022 r. 

Złożenie formularza oznacza akceptację regulaminu Podchodów Rodzinnych. 

http://www.gok-tworog.pl/
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3. Ilość miejsc dla drużyn biorących udział w podchodach jest ograniczona. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia 

mu zdjęć, filmowana na potrzeby promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

5. Uczestnictwo w podchodach jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i podpisaniu przez 

opiekuna prawnego karty zgłoszenia oraz akceptacji regulaminu podchodów rodzinnych. 

6. Zadaniem uczestników rodzinnych podchodów jest pokonanie wyznaczonej trasy według 

otrzymanej mapy oraz wykonanie wszystkich zadań w terenie. Szczegóły zadań będą znajdowały się 

na trasie podchodów. Wygra zespół, który w pełnym składzie pokona trasę, wykona wszystkie zadania 

i zbierze największą ilość punktów. 

7. Przed rozpoczęciem podchodów, uczestnicy powinny zgłosić się do godz. 9:00 na starcie (start: 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu ul. Zamkowa 1). Każda drużyna otrzyma mapę, kartę 

identyfikacyjną drużyny oraz wskazówki o zadaniach do wykonania na trasie oraz formie 

potwierdzania zaliczonych punktów kontrolnych. Potwierdzeniem odnalezienia punktu będzie 

odciśnięcie pieczątki w kartach rozdanych na starcie. Każda drużyna musi zebrać określoną ilość 

odciśniętych znaków wytłoczonych na pieczątkach. Za każdy odnaleziony punkt odciśnięty na mapie, 

drużyna dostaje 1 pieczątkę. Za ominięcie punktu zostanie odjęta 1 pieczątka. 

VI. Nagrody  

1. Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców w podchodach rodzinnych, którzy otrzymają 

puchary/statuetki i nagrody za zajęcie: - I miejsca, - II miejsca i- III miejsca.  

2. Wszystkie drużyny, które ukończą podchody otrzymają pamiątkowy dyplom i medal.   

VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy 

zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.  

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora podchodów.  

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na 

własną odpowiedzialność.  

4. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyn.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania podchodów rodzinnych, jeśli w dniu 04.06.2022 r. 

nie pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, prawna oraz warunki pogodowe. 

 

Tworóg, dnia 04.04.2022 r. 


