
 
 

XLVII Młodzieżowy Złaz po Ziemi 

Krośnieńskiej 

 09 października 2020 (piątek) 

Organizator: PTTK Oddział w Krośnie 

 Zorganizowano przy udziale środków Gminy Krosno 

   godz. 8:30 – wjazd spod Biura PTTK Krosno, ul. Krakowska 9 

   przejazd do Lipowca 

 piesze przejście trasy: 

 Lipowiec – Czeremcha- Przełęcz Beskid 

pod Czeremchą – Kamień nad Jaśliskami- 

Lipowiec 

w trakcie złazu: 

   ognisko z pieczeniem kiełbasek 

   konkursy: turystyczno – krajoznawczy i ekologiczno – przyrodniczy 

   konkurs na relacje z imprezy – relacje należy przesłać do dnia 23.10.20 r. na adres 
 pttkkrosno@gmail.com, najciekawsze relacje zostaną nagrodzone 

  powrót do Krosna ok. godz.16:00 

Wpisowe na złaz  wynosi: –  30,00 zł członkowie PTTK,   

           –  33,00 zł pozostali uczestnicy 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 02   października 2020 r. (wzór karty zgłoszenia 

dostępny do pobrania na stronie internetowej www.pttkkrosno.ayz.pl) ). W dniu imprezy należy dołączyć 
podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego  oświadczenie dotyczące COVID 19. 
Ilość miejsc ograniczona – o przyjęciu na złaz decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego!!! 
Zapewniamy: transport, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę przewodnika, pamiątkową plakietkę, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, upominki dla zwycięzców w konkursach. 
Od uczestników wymagamy: przestrzegania zasad karty turysty, odpowiedniego ubioru turystycznego dostosowanego do 
zmiennych warunków pogodowych, przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych zawiązanych z Covid 19  (dezynfekcji 
rąk, zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego),  posiadania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.  
Do udziału w złazie zapraszamy wszystkich chętnych, przypominamy, że młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie biorą udział 
w rajdzie wraz z opiekunami. W razie nie uczestniczenia w złazie  wpisowe nie będzie zwracane.  
Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany trasy pieszej w zależności od pogody.  

- Udział w złazie  oznacza zgodę na powszechną publikacje wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły i 
miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w 
informacjach prasowych i internetowych.                                                                                                                                                                                  

 

ZAPRASZAMY ! 

 

 

 

 

mailto:pttkkrosno@gmail.com
http://www.pttkkrosno.ayz.pl/


Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszły w życie dnia 25.05.2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO 
Administratorem danych jest Prezes PTTK Oddział w Krośnie, z siedzibą w 38-400 Krosno, ul. Krakowska 9, 

tel. 134321175, 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : e-mail rodo.pttkkrosno@gmail.com, telefonicznie 13 – 4321175, listownie 

na adres PTTK Oddział w Krośnie, kontakt osobisty w siedzibie PTTK Odział w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 9 

 
Dane osobowe uczestników imprez turystycznych organizowanych przez PTTK Odział w Krośnie będą przetwarzane do 

celów realizacji imprezy turystycznej.. 

 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji imprezy. W zależności od podstawy prawnej będzie 

to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa 

nakazują nam przechowywać dane,( np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych), czas po którym przedawnią 

się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody. 

 
Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane ma prawo żądania dostępu do ich treści oraz ich sprostowania 

- w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. 

 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora. 
Każda osoba, która swoje dane powierzyła Administratorowi ma również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. 
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