REGULAMIN
I Rodzinnego Rajdu Pieszego
- „Śladami Małego Powstańca”
1.Organizatorzy rajdu:
a) Organizatorem I Rodzinnego Rajdu Pieszego – „Śladami Małego Powstańca” po
Starym Mieście w Warszawie zwanego dalej „Rajdem” jest Szkoła Podstawowa nr 3
w Ząbkach, zwana dalej „Organizatorem”.
b) Patronat nad rajdem obejmują:

Burmistrz Miasta Ząbki,

Starosta Powiatu

Wołomińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek oraz Skauci Europy.
2. Cele imprezy:
a) Kształtowanie postaw patriotycznych,
b) Upamiętnienie treści historycznych,
c) Poznanie różnego rodzaju aktywnych form spędzania wolnego czasu,
d) Integracja środowiska.
3. Warunki uczestnictwa:
a) Prawo do startu mają wszystkie osoby, które poprawnie wypełnią formularz
zgłoszeniowy i dostarczą go do sekretariatu Organizatora, w terminie od 21 do 30
września. Zgłoszenia można pobrać ze strony www.sp3zabki.pl, www.tpz.org.pl, w
sekretariacie szkoły lub u wychowawców podczas zebrań.
b) Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:
 Stosowania

się

do

poleceń,

zakazów

i

nakazów

wydawanych

przez

przedstawicieli Organizatora.
 Posiadania dokumentu tożsamości.
 Przemieszczania się całą grupą, bez oddalania się bez zezwolenia kierownika
wycieczki.
 Zgłaszania wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń
wycieczki.

kierownikowi

 Omówienia trasy marszu przed

wyruszeniem

z uwzględnieniem

miejsc

niebezpiecznych.
 Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego i
zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo.
 Fotografowania grupy i miejsc pamięci znajdujących się na trasie rajdu.
4. Organizacja rajdu
a) Rajd rozpocznie się w szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach. Uczestnicy zostaną
podzieleni na grupy i wyruszą z kierownikiem grupy na Rajd. Transport autokarem na
miejsce Rajdu zapewnia Organizator. Każda z grup otrzyma plan Starego Miasta,
Ponadto grupa będzie miała za zadanie upamiętnić swoją wizytę w wyznaczonych
miejscach fotografią. Ostatnim punktem rajdu będzie złożenie kwiatów pod
Pomnikiem Małego Powstańca. Następnie uczestnicy Rajdu wrócą autokarem do
Szkoły Podstawowej nr 3. Po przybyciu wszystkich grup na miejsce, każda z nich
dokona podsumowania i prezentacji wykonanych przez siebie fotografii. Na
zakończenie wszyscy zasiądą przy ognisku, aby wśród śpiewu i zabaw upiec
kiełbaski.
b) Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
 przewóz autokarem
 materiały informacyjne potrzebne podczas Rajdu
 kiełbaski
 napoje/ zimne i ciepłe/
 opiekę pielęgniarki
c) Organizator jest zobowiązany na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy podać dokładny
harmonogram Rajdu.
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionego harmonogramu w
trakcie trwania Rajdu.
5. Postanowienia końcowe
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
b) Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb organizatora.
c) Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich
poprawiania.

d) Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Rajdu.
e) Uczestnicy Rajdu

wyrażają zgodę na publikacje zdjęć własnym wizerunkiem

wykonanych podczas Rajdu z w lokalnej prasie, stronie Organizatora oraz stronach
Urzędu Miasta Ząbki, Starostwa Powiatowego w Wołominie, Towarzystwa Przyjaciół
Ząbek oraz Skautów Europy.

