
ZAPRASZAMY 

Na 

 

RAJD 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY 

 

1-2 grudnia 2018 r. 

 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

 

 

 

 

www.LUCZNIK.PTTK.RADOM.PL 



 

CELE RAJDU 

 Odwiedzenie miejsc związanych z walkami o niepodległość Polski. 

 Popularyzacja zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych. 

 Szerzenie kultury turystycznej. 

 Integracja środowiska turystycznego. 

 Popularyzacja aktywnego wypoczynku. 

 Nauka posługiwania się i czytania mapy. 

ORGANIZATOR:  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łucznik w Radomiu 

SKKT nr 1 „Rajdusie” przy PSP 3 Radom 

KIEROWNICTWO RAJDU:  

Kierownik rajdu:  Piotr Zgoda  PTP 10045 

Przewodnik:   Izabela Lackowska PTP 10956 

PROGRAM 

SOBOTA 01.12.2018 

 Wyjazd z Radomia autobusem organizatora: 

o o godz. 8.00 z przystanku przy ul. Krychnowickiej 1, 

o o godz. 8.30 z parkingu obok kościoła przy ul. Królowej Jadwigi, 

poniższe godziny mają charakter orientacyjny. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

 09.30 Mniszew, zwiedzanie Skansenu I Armii Wojska Polskiego; 

 11.00 Anielin, pomnik powstańców z 1863 roku; 

 12.00 Magnuszew, zwiedzanie miejscowości, krajoznawcza trasa na orientację; 

 13.30 Chodków, miejsce potyczki oddz. Mjra Hubala w X.1939 roku; 

 Przejście piesze Chodków – Studzianki Pancerne ok. 6km; 

 16.00 Studzianki Pancerne, zwiedzanie Izby Pamięci oraz Mauzoleum Bohaterów Studzianek; 

 17.00 ognisko z kiełbaskami ; 

 19.00 Brzóza – miejsce noclegu: 

o niepodległościowy turniej wiedzowo-sportowy, 

o kolacja; 

o mecz w siatkówkę 
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NIEDZIELA 02.12.2018 

 09.00 śniadanie; 

 10.00 Brzóza, zwiedzanie miejscowości; 

 Przejście piesze:– Stanisławów – rez. Zagożdżon – Przejazd ok. 13km; 

 14.00 ognisko i zakończenie rajdu; 

 16.00 przyjazd do Radomia. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

 Posiadanie dokumentu tożsamości. 

 Przestrzeganie zasad "Karty Turysty", przepisów przeciwpożarowych oraz poleceń Kierownictwa Rajdu. 

 Udział w konkursie krajoznawczym na mecie rajdu. 

 Uśmiech na twarzy i pogodny nastrój, bez względu na pogodę  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez e-mail, na adres piotrzgoda@skroty.eu.org do 26 listopada 2018. 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail i telefon opiekuna, adres szkoły lub placówki. 

OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI RAJDU 

Udział w rajdzie jest bezpłatny dla pierwszych 50 zgłoszonych uczestników. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków 

samorządu województwa mazowieckiego. 

Jedna szkoła/ klub może wystawić 10- osobową reprezentację. 

Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, proszone są o kontakt z Kierownikiem Imprezy. 

PTTK ŁUCZNIK  

Podczas rajdu będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać zdjęcie do legitymacji. 

Składka dla młodzieży szkolnej za 2018 rok- 23 zł.  

Szczegóły na http://lucznik.pttk.radom.pl/dlaczego-warto-byc-czlonkiem-pttk/ 

ŚWIADCZENIA  

 Opieka przewodnika na trasie. 

 Dyplomy uczestnictwa dla drużyn i potwierdzenia dla opiekunów. 

 Potwierdzenie punktów do OTP i innych odznak. 

 Wkładka do ogniska oraz posiłki wg programu. 

 Transport autokarowy. 

 Dobra zabawa w towarzystwie osób pozytywnie zakręconych  

 Mapy dla uczestników . 

 Nagrody w konkursach. 

 Znaczek rajdowy. 
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PRZYDATNE INFORMACJE 

1.Każda szkoła bierze udział w wiedzowo- sportowym turnieju niepodległościowym, na który przygotowuje dwie 

pieśni patriotyczne i anegdotę nt. wybranego Ojca Niepodległości.  

2. Uczestnicy zabierają koszulki białe lub czerwone. 

3. Przewidziany mecz piłki siatkowej Dla Niepodległej. 

4. Niezbędne latarki. 

5. Prośba organizatorów, aby każda szkoła przygotowała znicz z emblematem szkoły. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji. 

 Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach zamieszczonych 

w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach 

danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018, poz.1000) 

 Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres 

e-mail zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02 poz. 1204). 

 Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW. 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 

 Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń. 

 Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń. 

 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna. 

 Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.  

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  

1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Odział 

Łucznik(dane kontaktowe 26-610 Radom, ul. Czachowskiego 46, tel. 661 702 673 e-mail: lucznik@pttk.radom.pl)  

2. Oświadczamy, że respektujemy wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, zapewniając Panu/Pani:  

1) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;  

2) prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;  

3) prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w przypadku 

cofnięcia przez Pana/Panią swojej zgody na przetwarzanie danych, a także, gdy zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;  
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4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Panu/Pani w następujących przypadkach: w razie 

zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 

w sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystania; po wniesieniu przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;  

5) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się 

do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie 

to technicznie możliwe;  

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem (dotyczy tylko celów ubezpieczeniowych i marketingowych);  

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. Dane osobowe przekazane Nam przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres 10 lat.  

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez Nas udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa.  

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  

6. Administratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

7. Kontakt z wyznaczoną przez nas osobą kontaktową możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: 

iod@lucznik.pttk.radom.pl;  
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