
Regulamin Marszu Pamięci Bohaterów  1920 r. – 15 sierpnia 2020r.

I. Organizatorzy

1. Organizatorem Marszu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie, z siedzibą przy 
ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów.

2. Współorganizatorami Marszu są stowarzyszenia: Młodzieżowa Organizacja Czosnowska 
MOC i Stowarzyszenie Slavia Masovia.

II. Cele

1. Uczczenie 100-lecia Bitwy Warszawskiej i jej bohaterów.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

III. Termin, miejsce, dystans

1. Marsz odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku w plenerze, z zachowaniem procedur sanitarnych 
zalecanych przez GIS.

2. Marsz rozpocznie się o godz. 9.00, spod Bramy Kadetów w Modlinie.

3. Meta marszu to Pomnik Orła Niepodległości w Czosnowie, pod którym na zakończenie, o 
ok. 11.30  złożone zostaną kwiaty.

4. Szczegółowa trasa Marszu będzie dostępna na stronie internetowej facebook w wydarzeniu, 
najpóźniej 7 dni przed datą Marszu.

5. Długość trasy wynosi ok. 10 km. Limit czasu na pokonanie trasy to około 2,5 godzin.

6. Marsz prowadzony będzie w formie rajdu turystycznego, bez rywalizacji sportowej.

7. Marsz będzie prowadzony przez Komandora, który przeprowadzi uczestników przez 
wytyczoną trasę.

8. Trasa Marszu wiedzie chodnikami, koroną wału przeciwpowodziowego na Wiśle  i nie 
będzie oznaczona.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest zgłoszenie udziału w nim w formach niżej 
wskazanych oraz zapoznanie się z treścią regulaminu Marszu. Udział w Marszu jest 
jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 227850637, osobiście w siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie lub mailowo na adres; biblioteka@czosnow.pl 
od 4 sierpnia do 13 sierpnia 2020 r.

3. Uczestnik Marszu startuje w nim na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka 
wystąpienia zakażenia wirusem COVID – 19 z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną 
w kraju. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Marszu 
i nie wykazuje on objawów infekcji, sugerujących wystąpienie zakażenia koronawirusem 
(kaszel, gorączka, zanik zmysłów węchu i smaku). Oświadcza on również, że nie jest objęty 
kwarantanną, ani też nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie oraz nie miał  
kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni poprzedzających 
rozpoczęcie Marszu.  
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4. Uczestnik Marszu ma obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu w trakcie 
jego trwania.

5. Uczestnik Marszu nie może biegać w trakcie marszu, maszeruje z zachowaniem dystansu 
społecznego w odległości 1,5 m odstępu od innych uczestników oraz przestrzega 
wzmożonych zasad higieny. Wyłączeni z obowiązku zachowania dystansu społecznego są:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
- osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
- osoby, które zasłaniają usta i nos.
6. Uczestnictwo w Marszu ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział dorośli, młodzież 
oraz dzieci. Dzieci poniżej 18 roku życia uczestniczą w Marszu tylko pod opieką osoby 
dorosłej.

7. Każdy uczestnik przybywa na start marszu we własnym zakresie.

8. Nie ma opłaty startowej.

9. Każdy uczestnik Marszu otrzyma pamiątkowy medal.

10. Marsz zabezpieczany będzie przez pomoc medyczną strażaka-ratownika z OSP w 
Czosnowie.

11. Liczba miejsc w Marszu jest ograniczona i wynosi 100.

12. Organizator Marszu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz

wprowadzenia ewentualnych zmian.

13. Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie

Marszu wynikające z winy uczestników ani też za przypadki wystąpienia zakażenia wirusem 
COVID-19. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy, szkody 
osobowe oraz rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu Marszu.

14. Komandorem Marszu jest Leszek Giziński – prezes Stowarzyszenia Slavia Mazovia.

15. Marsz może zostać utrwalony przez jego Organizatora poprzez wykonanie fotografii, 
nagrania wideo, dokumentującego przebieg wydarzenia. Uczestnicy Marszu, którzy nie chcą 
być częścią tła fotografii lub nagrania wideo winni zgłosić ten fakt bezpośrednio osobie 
fotografującej w imieniu Organizatora. 

16.Uczestnicy Marszu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu, przestrzegania zaleceń związanych z epidemią wirusa COVID – 19, w tym w 
szczególności do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.



V. Dane osobowe. Klauzula Informacyjna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie jako Organizator Marszu, realizując aktualne 
wytyczne dla organizatorów imprez w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 
pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu oraz 
ewentualnie adresu e-mail,  na wypadek stwierdzenia u uczestnika Marszu zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. 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, dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest;

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie

z siedzibą ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów,

(nr tel.: 22 785-06-37, 22 785-02-01 wew. 166, adres e-mail: biblioteka@czosnow.pl

2. W Bibliotece powołano Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować 
w sprawie swoich danych osobowych w następujący sposób;

- listownie na adres; ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.

- poprzez adres e-mail: biblioteka.iodo@czosnow.pl

3. Cel przetwarzania;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w 
szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób 
zakaźnych. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych;

Art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Odbiorcy danych osobowych;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do 
otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności 
dane te mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej.

6. Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest 
obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie 
posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu ich przetwarzania.

7. Okres przechowywania danych;

Dane osobowe przechowywane będą w siedzibie Administratora przez okres 6 tygodni od 
momentu ich zebrania, po tym okresie zostaną usunięte. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 
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9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu;

- prawo dostępu do swoich danych,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.


