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Regulamin polsko-czeskiej akcji pn. „Sprzątanie Gór Opawskich”  
organizowanej w ramach projektu „Ekologiczne pogranicze” 

 
I. Organizator 
Organizatorem Akcji jest Starostwo Powiatowe w Nysie. Partnerami Akcji są: Zespół Opolskich Parów 
Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Prudnik. 
 
II. Termin i trasa Akcji 
1. Akcja odbywa się w dniu 17 października 2021 r. w godzinach od 10.00 do ok. 15.00-16.00. 
2. Osoby chcące uczestniczyć w Akcji powinny przybyć na polanę w Cichej Dolinie w Pokrzywnej i 
wpisać się na listę obecności w dniu wskazanym w ust. 1 od godz. 9.30. Ponieważ maksymalna liczba 
uczestników Akcji wynosi 100 osób, pierwszeństwo udziału w Akcji mają osoby, które dokonały 
zgłoszenia zgodnie z częścią IV ust. 4. 
3. Organizator Akcji wyznaczy 2 przewodników, którzy poprowadzą uczestników Akcji dwoma różnymi 
trasami turystycznymi w Górach Opawskich. Z Przewodnikami można się komunikować w razie 
potrzeby (nienadążanie za resztą, inne nieprzewidziane zdarzenie). Przewodnik podejmie wówczas 
odpowiednie działania. 
4. Po zakończeniu Akcji Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek. 
5. Organizator zapewnia autokar na trasie Nysa – Pokrzywna – Nysa dla pierwszych 50 chętnych osób, 
które zgłoszą udział w Akcji zgodnie z częścią IV ust. 4. Dla pozostałych uczestników dojazd na miejsce 
startu oraz powrót we własnym zakresie. 
 
III. Zasady Akcji 
1. Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych” na terenach publicznych objętych 
wyznaczonymi w ramach Akcji trasami turystycznymi. Zebrane odpady należy zabezpieczyć w workach i 
pozostawić w wyznaczonych na trasie punktach, wskazanych przez Przewodników. Akcja nie obejmuje 
usuwania tzw. dzikich wysypisk i odpadów niebezpiecznych. 
2. W miejscu startu Organizator wyda uczestnikom worki na śmieci i  rękawice ochronne. 
3. Obowiązki uczestników Akcji:  
1) bezwzględne przestrzeganie zasad BHP,  
2) bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za koordynację Akcji,  
3) informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych  
w czasie wykonywania czynności w ramach Akcji,  
4) zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim  
sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych,  
5) stosowanie podczas trwania Akcji rękawic ochronnych wydanych w miejscu startu Akcji.  
4. Uczestnicy Akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty.  
5. Uczestnikom Akcji nie wolno:  
1) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare  
meble),  
2) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych,  
środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,  
3) sprzątać dzikich wysypisk, 
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4) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą  
zawierać substancje toksyczne.  
6. Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem  
informować o nich Przewodników. 
 
IV. Uczestnictwo 
1. Udział w Akcji jest bezpłatny. 
2. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem Akcji ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
3. W Akcji może wziąć udział każdy z zastrzeżeniem, że dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia mogą 
wziąć udział w Akcji jedynie pod opieką opiekuna prawnego, natomiast osoby niepełnoletnie mające 
ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Akcji. 
4. Liczba uczestników Akcji jest ograniczona, w związku z powyższym należy zgłosić chęć uczestnictwa 
w Akcji telefonicznie pod nr tel. 77 408 50 51 lub mailowo: akcja@powiat.nysa.pl, w terminie nie 
później niż do dnia 16.10.2021 r. 
5. Uczestnik ma obowiązek wpisać się na listę obecności przed startem Akcji. Podpis na liście jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Akcją. Odmowa 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i niepodpisanie się na liście spowoduje 
niemożność uczestniczenia w Akcji. 
6. W czasie Akcji uczestników obowiązuje przestrzeganie aktualnie obowiązujących obostrzeń 
epidemiologicznych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie  
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii! 
 
V. Inne postanowienia 
1. Uczestnicy biorą udział w Akcji na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez 
Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie. 
2. Uczestnicy Akcji ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane 
szkody. 
3. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 
przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych. 
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników i nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Akcji.  
5. Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy Akcji 
oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, zbaczania z trasy Akcji bez zgody Organizatora. 
6. W trakcie Akcji jej Organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników 
do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane np. przez Organizatora Akcji na jego 
stronach www i w mediach społecznościowych, przez obecne podczas Akcji media. Uczestnictwo w 
Akcji oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych. 
7. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację Regulaminu Akcji. 
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania.  
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VI. Dane osobowe uczestników Akcji 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Starosta Nyski, 48-300 Nysa,   ul. 
Piastowska 33, tel. 77/408 50 70, e-mail: bok@powiat.nysa.pl 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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). 
2. Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, a 
także w celach promocyjnych.  
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.  
4. Uczestnikom Akcji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 
sprostowania danych, 
usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, 
przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu, 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko. 
6. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
7. Uczestnik Akcji zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w celach kronikarskich i promocyjnych 
Akcji.  
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą poddawane profilowaniu.  
9. Dane uczestników Akcji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem instytucji 
kontrolujących i rozliczających projekt, w ramach którego Akcja jest organizowana oraz przypadków 
przewidzianych przepisami prawa.  
10. Dane uczestników Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. 
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić  
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu 
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i 
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem danych wynikające z: 
 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych. 
12. Z inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Beata Szajowska-Sobek,  można się 
skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w 
Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa. 
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