REGULAMIN
X OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SŁUŻBY CELNEJ
„TATRY 2019”
§1
1. X Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2019” jest imprezą o charakterze integracyjno –
turystycznym oraz sportowo- rekreacyjnym, organizowaną przez Związek Zawodowy Celnicy PL w dniach
od 25 do 29 września 2019 r.
2. Zespół zajmujący się organizacją Zlotu:
− Bożena Bogusz - Komandor Zlotu, tel. 502472584,
− Maria Mrugała tel. 668380349,
− Sławomir Siwy tel. 668438041,
− Dariusz Kurowski tel. 692543137,
− Stanisław Oracz, tel. 660058455,
− Tomasz Giedrojć, tel. 692436154.
§2
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest:
1. zapoznanie się z regulaminem, a wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z jego
akceptacją,
2. zgłoszenie udziału w Zlocie w formie pisemnej na KARCIE ZGŁOSZENIA,
którą należy przesłać wraz potwierdzeniem dokonania wpłaty kosztów uczestnictwa na adres:
zlot.sc@gazeta.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2019 r.

§3
W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych
sytuacjach, na wniosek uczestnika i po ostatecznym rozliczeniu oraz podsumowaniu Zlotu może
nastąpić zwrot części uiszczonej kwoty pieniędzy.
§4
1. Organizator w ramach wpłaconej kwoty zapewniają:
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
• udział w pieszych wycieczkach górskich oraz imprezach integracyjnych,
• wynajęcie przewodników,
• wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
• wynajęcie autokarów w celu przejazdu na trasy wycieczek.
2. W przypadku rezerwacji pokoju 2 osobowego uczestnicy zlotu uiszczają dodatkową opłatę w
Pensjonacie LIMBA podczas kwaterowania (100 zł od osoby za cały pobyt).
§5
Uczestników obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa na imprezach
turystycznych, a w szczególności poruszania się podczas wycieczek górskich oraz wykonywania poleceń
przewodników grup oraz Organizatora Zlotu.
§6
Od uczestników Zlotu wymagany jest odpowiedni stan zdrowia oraz kondycja fizyczna umożliwiająca
uprawianie pieszej turystyki górskiej.
§7
Uczestnik Zlotu powinien posiadać odpowiednią odzież turystyczną, obuwie dostosowane do pieszych
wycieczek górskich oraz sprzęt niezbędny do poruszania się po szlakach górskich, w tym między innymi:
nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, kurtki i peleryny przeciwdeszczowe, rękawiczki, czapki,
termosy, latarki oraz kijki nordic walking.
§8
Każda grupa z poszczególnej Izby Administracji Skarbowej, biorąca udział w Zlocie winna być
wyposażona w apteczkę.
§9
W przypadku niewłaściwego zachowania, nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz ogólnych
zasad bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika ze Zlotu bez zwrotu
uiszczonych kosztów.
§ 10
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za indywidualne działania poszczególnych uczestników
wykraczające poza program Zlotu.
§ 11
1.Uczestnik Zlotu w KARCIE ZGŁOSZENIA deklaruje wybraną trasę, zaplanowaną na dany dzień przez
Organizatora, podając jej stopień trudności: „ŁATWA” lub „TRUDNA”.
2. W przypadku realizacji indywidualnych wycieczek, nie ujętych w programie Zlotu, uczestnik
deklaruje to w KARCIE ZGŁOSZENIA, jako: INNE podając planowaną trasę. Osoby decydujący się na
indywidualne wędrówki zobowiązani są również do odnotowania tego faktu w "Książce wyjść i
powrotów” znajdującej się u Komandora Zlotu. Każde wyjście w góry odbywa się na własną
odpowiedzialność uczestnika Zlotu.

§ 12
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w Zlocie decyduje kolejność dokonanych
zgłoszeń wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie ustalonych kosztów uczestnictwa.
§ 13
Wysłanie zgłoszenia jest jednocześnie wyrażeniem przez uczestnika zgody dla Organizatora administratora danych, na przetwarzanie swoich danych osobowych na czas i potrzeby organizacji
Zlotu. Uczestnik ma prawo wycofania zgody, żądania do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
Podanie danych osobowych dot. adresu zamieszkania oraz numeru pesel jest dobrowolne i nie wpływa
na odrzucenie zgłoszenia. Podanie adresu jest konieczne do rachunku. W razie braku numeru pesel
uczestnik nie będzie zgłoszony do ubezpieczenia.
Dane osobowe dot. imienia i nazwiska zostaną przekazane do Pensjonatu LIMBA w celu
zakwaterowania. Dane obejmujące imię, nazwisko oraz numer pesel zostaną przekazane do
ubezpieczyciela w celu ubezpieczenia uczestnika.
§ 14
Wysłanie zgłoszenia jest jednocześnie z wyrażeniem przez uczestnika zgody dla Organizatora na
publikację swojego wizerunku w relacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych
przez organizatora oraz jest potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą RODO (załącznik do regulaminu)
§ 15
Uczestnicy na czas trwania Zlotu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 16
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a Organizator zastrzega sobie prawo do
ewentualnych zmiany ustalonego programu imprezy.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU X ZLOTU SŁUŻBY CELNEJ

POPRZEZ WYSŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ NA X ZLOT SŁUŻBY CELNEJ
UPOWAŻNIAM
do przetwarzania moich danych osobowych dla celów organizacji Zlotu Służby Celnej
na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o moich prawach wynikających z Rozdziału III
ww. rozporządzenia.
Administratorem danych jest: ZZ Celnicy PL, ul. Szpitalna 3b 5-7, 45-010 Opole. Adres dla
doręczeń ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa.
W kwestiach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych należy kontaktować się
z Przewodniczącym ZOI lub członkiem Zarządu ZZ Celnicy PL adres e-mail maria.mrugala@celnicy.pl
Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane przekazane w celu realizacji mojego zgłoszenia na ZLOT Służby
Celnej

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu zarejestrowania na Zlot.
Zadania i obowiązki Związku określa w szczególności ustawa o związkach zawodowych oraz Statut ZZ
Celnicy PL.
Dane kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie w celu komunikacji w sprawach związanych ze
Zlotem.
Dane osobowe są przetwarzane w okresie realizacji wniosku. Następnie dane mogą być
przechowywane jako archiwalne.
Można żądać usunięcia danych z bazy.
Podanie danych poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej w formacie excel jest niezbędne do udziału w
Zlocie.
Przesłanie karty zgłoszeniowej jw. jest zgodą na przetwarzanie danych i potwierdza zapoznanie się z
przysługującymi w tym zakresie prawami.
Każdemu członkowi przysługuje prawo do zmiany swoich danych osobowych.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL

