
Regulamin wycieczek pieszych (wędrówek i spacerów terenowych) 
 

 
 

 

1. Organizatorem wycieczek  pieszych jest Krzysztof Kochanowicz, Grupa Rekreacyjna 3miasto 
2. Nad bezpieczeństwem uczestników wędrówki czuwa organizator, 
3. Wycieczka piesza odbywa się zwartą grupą, zachowując między uczestnikami bezpieczną 

minimum 2 metrową odległość sanitarną.  
4. Na drogach gruntowych, publicznych należy poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie 

przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
5. Należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z 

dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych, czy pojedynczych zabudowań.  
6. Przy wycieczkach realizowanych po zmroku należy posiadać odpowiednie oświetlenie, 

najlepiej latarkę czołówkę, aby mieć wolne ręce,   
7. Każdy uczestnik powinien zabezpieczyć się w odpowiednią odzież adekwatną do rekreacji i 

sportu, a także na wypadek zmiennych warunków atmosferycznych, 
8. Przed wzięciem udziału w proponowanej wycieczce wszyscy uczestnicy muszą poddać się 

obowiązkowi rejestracji drogą mailową na adres: gr3miasto@gmail.com  
9. Osoby dorosłe uczestniczą w wycieczce indywidualnie, a osoby niepełnoletnie, o ile jest taka 

możliwość pod opieką rodziców lub opiekunów. Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem 
wycieczki dostarczają osobie prowadzącej wypełnioną zgodę na uczestnictwo.  Wzór zgody 
zostanie wysłany rodzicom, opiekunom prawnym dziecka w momencie zgłoszenia. 

10. Organizator zapewnia tempo marszu dostosowane do możliwości uczestników.  
11. Grupę uczestników prowadzą i zamykają osoby wskazane przez organizatora wyróżniające się 

elementami ubioru (koszulki bądź kurtki z logo organizatora). Żaden z uczestników nie może 
wyprzedzać pilotów prowadzących bądź iść za osobą zamykającą.  

12. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi / służbie porządkowej, 
który w zależności od potrzeb albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc 
medyczną.  

13. Osoby biorące udział w wycieczce robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do 
zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom wycieczki oraz pozostałym 
uczestnikom ruchu drogowego.  

14. Uczestnikom wycieczki pieszej zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.  

15. Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub psychotropowych.  



16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 
niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych wyżej 
mogą zostać wykluczone z udziału w wycieczce lub przekazane policji. 

17. Opłata za udział w wycieczce regulowana jest przelewem na konto organizatora.  
17.1. W przypadku wycieczek jednodniowych opłatę należy uiścić do trzech dni przed 
realizacją wydarzenia. Dopuszcza się także opłatę w formie gotówki w dniu wędrówki, o ile nie 
została przekroczona maksymalna liczba zgłoszonych uczestników. Opłata wnoszona na 
miejscu jest zwykle wyższa od wcześniejszej realizowanej przelewem. 
17.2. W przypadku wycieczek kilkudniowych opłatę należy uiścić do 30 dni przed realizacją 

imprezy. Różnego rodzaju zaliczki określane są oddzielnie w zależności od konkretnej 
wycieczki.  

18. Zwroty poniesionych kosztów możliwe są do 14 dni przed realizacją wycieczki kilkudniowej 
oraz do 3 dni w przypadku wycieczki jednodniowej, o ile organizator nie poniósł wcześniej 
innych kosztów.  

19. W przypadku rezygnacji z wycieczki kilkudniowej przed 14 dniami oraz przed 3 dniami z 
wędrówki jednodniowej, uczestnik ponosi 50% kosztów tzw. opłaty manipulacyjnej.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki pieszej ze względu na czynniki 
zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne i w takim przypadku Organizator 
zobowiązuje się, aby wszystkie zarejestrowane osoby poinformować o odwołaniu wycieczki 
nie później niż na 1 dzień przed jej planowanym terminem. Organizator zapewni Uczestnikom 
pełen zwrot poniesionych opłat lub zaliczenie ich na wniosek Uczestnika na poczet przyszłych 
wycieczek. 

21.  Dokonując rejestracji Uczestnik wycieczki pieszej wyraża zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia wycieczki rowerowej, nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 
zapisu cyfrowego fotografii i/lub zapisu cyfrowego wideo wizerunku. Uczestnik udziela 
Organizatorowi i Administratorowi danych osobowych niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i nieograniczonej w czasie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 
Uczestnika na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 
e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 
f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 
g) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w wycieczce rowerowej w mediach 
społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska. 
22. Administratorem danych osobowych przekazanych Organizatorowi przez Uczestnika wycieczki 
pieszej jest Krzysztof Kochanowicz Grupa Rekreacyjna 3miasto, ul. Chopina nr 13, 80-209, poczta 
Chwaszczyno, NIP 5842446549, adres: gr3miasto@gmail.com 
23. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 
(Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1), zwanego daje RODO, na podstawie: 
a) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z 
umową - art. 6 ust.1 lit. b oraz f RODO, 
b) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość 
informowania o wszelkich sprawach związanych z umową art. 6 ust.1 lit. c RODO, 
c) w przypadku informacji handlowej – wyrażenie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO. 
  
24. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wycieczki. 
25. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w 
zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji wycieczki pieszej oraz w celu promocji 
wydarzenia Organizatora w mediach, witrynach internetowych, w tym na portalach 
społecznościowych. 
26. W związku z przekazaniem przez Uczestnika swoich danych osobowych, Uczestnikowi 
przysługuje prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, 
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Uczestnika, narusza przepisy RODO. 
27. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
zorganizowania i przeprowadzenia danej wycieczki. 
28. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję 
podejmuje organizator.  
29. Każdy uczestnik wycieczki wybiera się na nią na własną odpowiedzialność, co oznacza że 
ubezpiecza się we własnym zakresie.  
30. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie 
 
 
 

Krzysztof  Kochanowicz, 
Grupa Rekreacyjna 3miasto 
tel.: +48 502 778 115 
mail: gr3miasto@gmail.com 
 
 
 

 

 


