REGULAMIN XI RAJDU PRUDNIK – PRADZIAD
1. Organizatorem Rajdu Prudnik – Pradziad, zwanego dalej Rajdem, jest Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku.
2. Termin: Rajd odbędzie się w sobotę, 6 sierpnia 2022 r. bez względu na warunki pogodowe.
3. Trasa: Rajd odbędzie się na ok. 60-kilometrowej trasie: Prudnik – Łąka Prudnicka – Trupina –
Wieszczyna – Pokrzywna – Gwarkowa Perć – Piekiełko – Schronisko pod Biskupią Kopą – Biskupia
Kopa – Zlate Hory – Mariahilf – Hřeben – Horní Udoli – Koberštejn – Opavska chata – Pasmo Orlika –
Bělá – Švýcarna – Pradziad.
4. Zbiórka uczestników Rajdu: Prudnik, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka”, ul.
Dąbrowskiego 26 w godz. 4.30 – 5.00.
5. Meta: szczyt Pradziada. Ustala się limit czasowy do godz. 20.00.
6. Cele Rajdu:
- główny: próba przejścia w limicie czasu do godz. 20.00 trasy oznakowanymi szlakami z Prudnika na
Pradziad,
- poznawanie walorów krajobrazowych Jesioników, Gór Opawskich, pogranicza polsko-czeskiego,
- integracja środowiska turystycznego,
- dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną uczestników,
- trening przed Prudnickim Maratonem Pieszym
7. Rajd, ze względu na charakter długodystansowy i górski dedykowany jest wyłącznie osobom w
dobrej kondycji fizycznej, zaprawionym w marszach długodystansowych.
8. Rajd ma charakter turystyczny, a nie sportowy, jednakże organizatorzy umożliwiają uczestnikom
przebycie trasy Rajdu w sposób wyczynowy.
9. Organizator określa wpisowe w wysokości 70 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- powrót z mety Rajdu na Pradziadzie do Prudnika wynajętym busem (odjazd z Ovčarni),
- dyplom dla osób, które zdobędą szczyt, pamiątkowy buton, wodę butelkowaną, ubezpieczenie.
10. Wpisowe przyjmowane jest:
- przelewem na konto Oddziału PTTK Prudnik (numer konta podany jest na stronie www oddziału i
imprezy). Informacja o starcie zapisów i zasadach zapisów publikowana jest na www stronach.
11. Podczas trwania Rajdu wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa lub filmowa. Uczestnicy
Rajdu wyrażają tym samym zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących Rajdu
na łamach mediów organizatorów oraz mediów patronackich.
RODO: Uczestnik Rajdu dokonując wpłaty akceptuje wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawierające obowiązek informacyjny o niniejszej treści:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w
Prudniku, ul. Traugutta 19, w celu organizacji Rajdu.
Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami
danych mogą być członkowie Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich. Mam prawo wycofania zgody w
dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po
takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w
stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyjątek prasowy: Moje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania mogą być
upublicznione w środkach masowego przekazu na zasadzie uczestnictwa w imprezie publicznej i w
sensie prasowym nie mogę żądać ich usunięcia, np. w formie listy uczestników, czasów przejścia trasy
itp.

W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem Danych – Oddziałem PTTK Sudetów Wschodnich, pod adresem: ul. Traugutta 19,
48-200 Prudnik.
12. Wyżywienie uczestników rajdu odbywa się we własnym zakresie.
13. Na starcie imprezy uczestnicy Rajdu otrzymają karty z przebiegiem trasy marszu.
14. W przypadku chęci marszu indywidualnie organizatorzy zalecają zabranie ze sobą mapy
turystycznej z przebiegiem szlaków w rejonie Pradziada i Prudnika ewentualnie posiadanie aplikacji z
mapą w telefonie (polecana: mapy.cz).
15. Organizatorzy zakładają, że część osób może nie dotrzeć do mety. W takim wypadku możliwe
będzie zabranie takich osób busem z trasy Rajdu w drodze powrotnej do Prudnika. Organizator
ustala, że takim miejscem będzie:
- miejscowość Bělá.
18. Osoba rezygnująca z dalszego marszu lub nie mogąca dotrzeć do mety do godz. 20.00
ZOBOWIĄZANA jest poinformować o tym organizatora Rajdu telefonicznie (informacja na ulotce
startowej).
19. Impreza odbywa się na terenie Polski i Rep. Czeskiej, w związku z tym uczestnicy Rajdu muszą
posiadać przy sobie dokument tożsamości.
20. Komandorami imprezy są: Grzegorz Polak i Andrzej Dereń.
22. Uczestnik Rajdu uiszczając wpisowe automatycznie wyraża zgodę na warunki opisane w
regulaminie Rajdu.
Organizatorzy

