
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 
1.Startujemy w sobotę  6 sierpnia o godz. 10:00 z Łodzi – ul. Miedziana 14. 

Od godz. 9.00 wydawanie pakietów startowych, zawierających numer 

startowy oraz ulotkę z mapką.  

2. Organizatorzy zastrzegają, iż noclegów na trasie nie są w stanie zapewnić 

ani wskazać ich miejsca. Natomiast na mecie  Organizatorzy udostępnią 

bezpłatnie miejsce pod namioty nad jeziorem Kłodno przy ul. Grodzisko               

w Chmielnie w pobliżu plaży. Udział w wyścigu jest całkowicie bezpłatny! 

3. Termin zapisów na Wakacyjny wyścig autostopowiczów upływa z dniem            

31 lipca 2022 o godz. 24.00. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1),                 

do pobrania ze strony Organizatora: www.lgrkaszuby.pl, należy przesłać             

na adres mailowy biuro@lgrkaszuby.pl. 

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Organizatorzy prześlą mailowo 

informację o zakwalifikowaniu się do wyścigu.  

 

 

http://www.lgrkaszuby.pl/
mailto:biuro@lgrkaszuby.pl


 

Limit miejsc: tylko 50 par czyli 100 osób! 

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń! 

4.  Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat przez co najmniej 

jednego uczestnika wyścigu.  

5. Zakończenie wyścigu: 7 sierpnia o godz. 15.00. Podsumowanie wyścigu 

oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie niedzielnej imprezy pt. „Podróż             

za jeden Uśmiech” na Placu Troyana w Chmielnie. 

Każdy uczestnik może liczyć na porcję ciepłego jedzenia i też smaczne małe         

co nieco w formie płynnej. 

6. Startujemy w zespołach dwuosobowych.   

7. Z płatnych środków transportu dopuszczalne jest korzystanie                              

z transportu miejskiego (autobusy, tramwaje oraz SKM i PKM). 

8. Rajd będzie polegał na zdobyciu jak największej ilości punktów na trasie              

w jak najkrótszym czasie. 

9. Punkty będziecie mogli zdobyć odwiedzając poszczególne podane przez 

nas miejsca w kilku miejscowościach na trasie (podane na ulotce z mapką                         

w pakiecie startowym). Dodatkowo będziecie mogli zdobyć po 5 pkt                      

za każdą dodatkową fotografię przedstawiającą jedno z miejsc wskazanych 

w Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

Dowodem na to, że tam byliście będzie selfie z danym obiektem (koniecznie 

musi być widoczny Wasz identyfikator). 

10. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. 

11. Główne nagrody będzie można zdobyć w 2 kategoriach: 

*nagroda dla Najlepszych Autostopowiczów (otrzymają 3 pary z jak 

największą zdobytą ilością punktów w jak najkrótszym czasie)  

UWAGA! Ważniejszym kryterium jest ilość zdobytych punktów niż czas, 

limit czasowy: do godz. 15.00 w niedzielę 7 sierpnia. 

 

 

 



 

* nagroda dla Najszybszych Autostopowiczów (otrzymają 3 pary, które                  

w jak najkrótszym czasie dojadą do Chmielna z minimalną ilością                            

80 punktów)  

Można otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.  

Oprócz nagród mamy jeszcze dla Was moc fajnych gadżetów 

upominkowych. 

W przypadku zgłoszenia do wyścigu mniejszej liczby par niż liczba 

przewidzianych nagród, wszystkie nagrody zostaną rozdysponowane 

pomiędzy uczestników wyścigu.  

12. Od soboty  6 sierpnia od godziny 18.00 aż do zakończenia wyścigu, 

które nastąpi o godz.15.00 w dniu 7 sierpnia, będą dyżury Organizatorów  

w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby przy ul. Bukowskiego 2A                                 

w Chmielnie, którzy będą przyjmować uczestników, zapisywać ich wyniki              

i służyć im wszelką potrzebną pomocą. 

13. Ubezpieczenie podczas trwania wyścigu nie jest zapewnione przez 

Organizatorów i leży po stronie uczestnika. 

14. Udział w wyścigu oznacza jednocześnie: 

*Akceptację niniejszego regulaminu przez uczestnika, 

*Wyrażanie zgody przez uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie 

danych osobowych uczestników w związku z realizacją Wyścigu przez 

Organizatorów, 

*Udzielenie przez uczestnika Organizatorom nieodwołalnego                                     

i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań            

z wizerunkiem uczestników wyścigu bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę                       

i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów 

działalnością, 

 

 

 

 



 

15. LGR Kaszuby nie będzie przekazywała danych osobowych uczestników 

wyścigu Gminie Chmielno oraz GOKSiR Chmielno. 

16. Wszelkie potrzebne informacje możecie znaleźć na naszej stronie: 

www.lgrkaszuby.pl  oraz na https://www.facebook.com/lgrkaszuby  

 

Organizatorzy: 

Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY 

Gmina Chmielno 

GOKSiR Chmielno 

 

Patronat medialny: 

Radio Kaszëbë 

Kurier Kaszubski 

www.kartuzy.info 

www.expreskaszubski.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wakacyjnego wyścigu autostopowiczów 

WAKACYJNY WYŚCIG AUTOSTOPOWICZÓW  

DO CHMIELNA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1. 
imiona i nazwiska  

pary uczestników 

1. 

2. 

2. adresy zamieszkania 

1. 

2. 

3. daty urodzenia 

1. 

2. 

4. numery telefonów 

1. 

2. 

5. Adresy mailowe 

1. 

2. 

1) Zgłaszam chęć uczestnictwa w Wakacyjnym wyścigu autostopowiczów, organizowanym  

przez LGR Kaszuby, Gminę Chmielno oraz GOKSiR Chmielno. 

2) Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych powyżej moich danych osobowych przez 

LGR Kaszuby dla potrzeb organizacji wyścigu i rozliczenia środków z instytucjami go 

współfinansującymi przyjmując zarazem do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu 

do tych danych i ich poprawiania.  

4) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym. 

5) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Wakacyjnego wyścigu 

autostopowiczów i akceptuję warunki w nim zawarte. 

 

 

 

………………..……………………………………..…… 

                              Data i podpisy ** 

**Podpisy obu uczestników wyścigu 



 

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wakacyjnego wyścigu autostopowiczów  

Miejsca do zwiedzania na trasie: 

Gdańsk-Fontanna Neptuna – 20 pkt 

Sopot: molo – 20 pkt 

Kartuzy: kościół poklasztorny – 20 pkt 

Somonino: mural k/dworca PKP – 20 pkt 

Dodatkowe punkty wskazane na trasie – od 5 do 20 pkt: 

 Sopot – Krzywy domek 

 Gdańsk – statek na Motławie lub Żuraw 

 Kartuzy – zabytkowa lokomotywa 

 Chmielno – Kamienny Park 
 

Maksymalna suma punktów do zdobycia wynosi 100! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Wakacyjnego wyścigu autostopowiczów 

 

Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań 

w ramach działalności pożytku publicznego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), publ. Dz. Urz. UE               

L Nr 119, s. 1: 

1. administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

(adres: ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno, telefon kontaktowy: 58 684 35 80, 

530 530 733, e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl) 

2. LGR Kaszuby nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

3. podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników 

zadań w ramach działalności pożytku publicznego 

5. dane osobowe przetwarzane przez LGR Kaszuby przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

6. dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom 

zaangażowanym w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań                   

w ramach działalności pożytku publicznego 

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - do usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane 

dotyczą, nie podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 rozporządzenia ogólnego. 


