
Regulamin „Pokochaj Wyszków Aktywnie” 
1.05 – 30.06.2021r. 

 
I.  ORGANIZATOR: 

 Burmistrz Wyszkowa 

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 
I. CEL 
 

1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej, kajakowej, biegowej, 
konnej i pieszej. 

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 
3. Promocja Gminy Wyszków, jako miasta przyjaznego ludziom aktywnie 

spędzającym czas. 
4. Stworzenie bazy tras turystycznych w Powiecie Wyszkowskim. 

 
II. UCZESTNICY, ZGŁOSZENIA 
 

1. Wszyscy mieszkańcy Gminy Wyszków bez ograniczeń wiekowych. W wydarzeniu 
można uczestniczyć indywidualnie, rodzinnie albo zespołowo. 

2. Jeden uczestnik/rodzina/zespół może uczestniczyć wielokrotnie w wydarzeniu 
w każdej dyscyplinie. 

3. Przystąpienie do wydarzenia następuje w chwili przekazania relacji bez 
konieczności wcześniejszego formalnego zgłoszenia. 

4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
 

III. TERMIN, MIEJSCE 
 

1. Wydarzenie będzie realizowane w okresie 1.05 – 30.06.2021r. 
2. Miejsce: Powiat Wyszkowski. 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Wybierz się w jedno lub kilkudniową wycieczkę pieszą, rowerową, kajakową, 
konną albo biegową na terenie Powiatu Wyszkowskiego (obszar ten powinien 
przeważać). 



2. Przygotuj relację zawierającą: opis trasy, wykaz i charakterystykę 
najciekawszych miejsc, zdjęcia, mapę pokonanej trasy (może być tzw. „ślad” 
z urządzenia rejestrującego trasę) oraz listę uczestników. 

3. Wyślij relację na adres: biuro@wosir.pl. 
 
V. NAGRODY 
 

1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają pamiątkowy dyplom za uczestnictwo 
w wydarzeniu oraz drobny upominek. 

2. 3 najlepsze relacje zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi bądź 
rzeczowymi o wartości 500 zł. Oceny relacji dokona komisja powołana przez 
Organizatora. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy spływów kajakowych, na czas spływu w zamian za przygotowanie 
relacji, kajaki otrzymają bezpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
Kajaki będą udostępnione osobom pełnoletnim. 

2. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania 
i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci 
komputera, wykorzystania do promocji wydarzenia „Pokochaj Wyszków 
Aktywnie”, opublikowaniu przesłanej relacji, o której mowa w pkt IV na stronach: 
www.wosir.pl, www.wyszkow.pl oraz na profilu Facebook Gminy Wyszków 
i WOSiR Wyszków w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie. 

3. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 
potrzeb związanych z organizacją i promocją wydarzenia „Pokochaj Wyszków 
Aktywnie” oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do 
treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przechowywane zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane 
osobom trzecim ani żadnym organizacjom. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub jego 
przerwania bez podania powodów. 

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje 
wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga 
Organizator. 

 

mailto:biuro@wosir.pl
http://www.wosir.pl/

