
REGULAMIN SPACERU Z PRZEWODNIKIEM SZLAKIEM RADIOSTACJI BABICE 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY STARE BABICE  

W STANIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 

 

1. Organizatorem spaceru jest Dom Kultury Stare Babice z siedzibą w Zielonkach - Parceli, 

przy ul. Południowej 2a, 05 - 082 Stare Babice, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury 

Gminy Stare Babice pod nr 2/2018, posiadający NIP: 118-216-84-72, REGON: 369658452. 

2. Uczestnik zwiedzania, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic/opiekun 

prawny ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego teść 

poprzez wypełnienie, podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1 – Uczestnik pełnoletni, 

załącznik nr 2 – Uczestnik niepełnoletni) i przesłanie jego czytelnego skanu bądź zdjęcia 

na adres e-mail Domu Kultury Stare Babice kontakt@domkultury-starebabice.pl  

3. W spacerze mogą wziąć udział tylko osoby, które zapisały się wcześniej online za 

pośrednictwem strony internetowej domkultury-starebabice.pl przez portal 

strefazajec.pl, a także wypełniły stosowne oświadczenie (załącznik nr 1 lub załącznik nr 

2). 

4. Udział w spacerze jest bezpłatny. 

5. Liczba uczestników w spacerze jest ograniczona do 15 osób. W uzasadnionych 

przypadkach Organizator może dopuścić do udziału w spacerze większą liczbę osób.   

6. W spacerze mogą uczestniczyć dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia. Udział osób 

niepełnoletnich po 12 roku życia możliwy jest jedynie pod opieką rodzica/opiekuna 

prawnego. 

7. Uczestnicy mogą poruszać się tylko udostępnionymi trasami, szlakami turystycznymi oraz 

ścieżkami przyrodniczymi, zgodnie z wytycznymi Przewodnika.  

8. Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń 

Przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. 

9. W przypadku rażącego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Przewodnik może 

odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w spacerze.  

10. Pomiędzy Uczestnikami spaceru należy zachować odstęp 2 metry. 

11. Zaleca się aby osoby uczestniczące w spacerze zakrywały nos oraz usta za pomocą 

maseczek ochronnych.  

12. Ze względu na trudne warunki terenowe, ostre metalowe elementy, bujną roślinność  

i bliskość jezdni należy zwrócić szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze i drogowe oraz 

zachować ostrożność i rozsądek. Zaleca się nie biegać podczas zwiedzania. 

13. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni i wygodny ubiór oraz obuwie. 

14. Uczestnicy podczas zwiedzania nie mogą poruszać się rowerem. 

15. Należy zachować ciszę, tak by nie przeszkadzać innym Uczestnikom zwiedzania. 

16. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły brać udziału w spacerze.  

17. Zabrania się zaśmiecania zwiedzanego terenu. 

18. Organizator nie zapewnia Uczestnikom wyżywienia. 

19. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW. 

20. We wszystkich wypadkach losowych (np. kradzieże, urazy itp.) Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

21. Podczas zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów i innych 

zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych.  

22. Przewidywany czas trwania spaceru Szlakiem Radiostacji Babice będzie wynosił około 2 

godzin.  
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23. Program spaceru ze względu na warunki pogodowe może ulec zmianie. Z powodu złej 

pogody spacer może się nie odbyć. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje 

Organizator po konsultacji z Przewodnikiem. 

24. Osoba uczestnicząca w spacerze wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku                                        

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1062). Wykorzystanie to dotyczy niekomercyjnego umieszczenia 

zdjęć ze spaceru na stronie internetowej Domu Kultury Stare Babice, portalu 

społecznościowym facebook oraz materiałach promocyjnych Domu Kultury Stare Babice. 

25. Uczestnik jest zobowiązany powstrzymać się od udziału w spacerze w przypadku gdy: 

1) występują u Niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,  

4) miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowanie do 

izolacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

Zielonki- Parcela,………………………… 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(wypełnia uczestnik pełnoletni) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję: 

Regulamin obowiązujący podczas spaceru z Przewodnikiem szlakiem Radiostacji Babice organizowanego 

przez Dom Kultury Stare Babice w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z moim uczestnictwem w spacerze. 

Oświadczam, że jestem zdrowa/y, nie występują u mnie żadne objawy chorobowe lub oznaki infekcji i w 

ostatnim czasie nie miałam/em styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. 

                    …………………………………………………………………………………………........... 

                                    (imię i nazwisko pełnoletniego Uczestnika) 

                                                                                      ………………………..…………………………………………………… 

                                                            (podpis pełnoletniego Uczestnika) 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SPACERU Z PRZEWODNIKIEM SZLAKIEM RADIOSTACJI BABICE 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY STARE BABICE 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika spaceru jest Dyrektor Domu Kultury Stare Babice z siedzibą w 
Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2a, 05-082 Stare Babice.  
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby, której dane osobowe są 
przetwarzane) należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@domkultury-
starebabice.pl.  
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru w przestrzeni otwartej 
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych 
Osobowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), pkt f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) i c) Rozporządzenia 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.  
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji spaceru, a następnie przez okres 14 dni po 
jego zakończeniu.  
5. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do kontroli działalności Administratora Danych Osobowych   z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa, ponadto nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione w uzasadnionych przypadkach Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porządkowym.  
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem 
przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej 
podstawie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.  
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.  
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie jego zgłoszenia do udziału w spacerze.  
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: 
iod@domkultury-starebabice.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora 
Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 2  

                                                                                                                                         Zielonki- Parcela, ………………………… 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego) 

Oświadczam, że jako rodzic zapoznałem/am się i akceptuję: 

Regulaminem obowiązującym podczas spaceru z przewodnikiem szlakiem Radiostacji Babice 

organizowanego przez Dom Kultury Stare Babice w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną  

z uczestnictwem mojego dziecka w spacerze. 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne objawy chorobowe lub oznaki 

infekcji i w ostatnim czasie nie miało styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. 

                                   …………………………………………………………………………………………………...  

                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

                                                                                        …………………………………………………………………………… 

                                                       (podpis rodzica/opiekuna) 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SPACERU Z PRZEWODNIKIEM SZLAKIEM RADIOSTACJI BABICE 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY STARE BABICE 

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika spaceru jest Dyrektor Domu Kultury Stare Babice z siedzibą w 
Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2a, 05-082 Stare Babice.  
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby, której dane osobowe są 
przetwarzane) należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@domkultury-
starebabice.pl.  
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru w przestrzeni otwartej 
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych 
Osobowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), pkt f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) i c) Rozporządzenia 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.  
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji spaceru, a następnie przez okres 14 dni po 
jego zakończeniu.  
5. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do kontroli działalności Administratora Danych Osobowych   z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa, ponadto nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione w uzasadnionych przypadkach Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porządkowym.  
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem 
przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej 
podstawie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.  
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.  
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie jego zgłoszenia do udziału w spacerze.  
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: 
iod@domkultury-starebabice.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora 
Danych Osobowych. 
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