Regulamin Rajdu szlakiem żołnierzy Batalionów „Zośka" i „Parasol" w Powstaniu
Warszawskim

§1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Rajdu szlakiem żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” w Powstaniu
Warszawskim, zwanego dalej rajdem, jest Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych
Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol z siedzibą pod adresem: 00-491 Warszawa ul. M.
Konopnickiej 6, zwany dalej Organizatorem.
2. Planowana trasa rajdu to osiem punktów (stacji) rozstawionych na szlaku bojowym obu
batalionów w następujących dzielnicach Warszawy: Wola, Stare Miasto, Śródmieście,
Czerniaków, Wilanów.
3. Szczegółowa trasa rajdu to:
1). Pałacyk Michla ul. Wolska 40 - miejsce ciężkich walk obronnych Batalionu
"Parasol";
2). Gęsiówka - Kamień upamiętniający zdobycie obozu na rogu ul. Okopowej i ul.
Anielewicza;
3). Twierdza - Szkoła im M. Konarskiego ul. Okopowa 55;
4). Stadion „Polonii Warszawa” ul. Konwiktorska 6;
5). Kościół św. Antoniego ul. Senatorska 31 - Przebicie do Śródmieścia;
6). Budynek PKO ul. Ludna 9 – kwatera dowództwa Batalionu „Parasol”;
7). Ostatnia Reduta Powstańcza na Czerniakowie - ul. Wilanowska 1. Miejsce śmierci
Andrzeja „Morro” – dowódcy II kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”;
8). Wilanów - plac przed Restauracją Wilanów ul. Stanisława Kostki Potockiego 27.
4. Rajd został zaplanowany na sobotę 26 września 2020 roku w godz. 9.00-18.00. - w
rocznicę przeprowadzenia przez szturmowców akcji bojowo-represyjnej Oddziału
Specjalnego „Osjan” oraz batalionu „Zośka” i kompanii wydzielonej Agat zwaną Akcją
Wilanów.
§2
Cele imprezy
Rajd jest organizowany w następujących celach:

1) popularyzacja oraz utrwalenie pamięć o żołnierzach, czynach i historii harcerskich
batalionów „Zośka” i „Parasol”;
2) podtrzymywanie i zdobywanie wiedzy o tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) chęć budowy więzi między mieszkańcami Warszawy i okolic poprzez poznawanie przez
nich historycznych miejsc pamięci.
4) realizacja programu, który nauczy i uświadomi nowe pokolenie Warszawiaków o historii
dawnych mieszkańców ich miasta, wyedukuje o ich czynach i działalności zbrojnej.
§3
Zgłoszenia, warunki uczestnictwa
1. Udział uczestników w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny skierowany do osób bez
ograniczenia wieku. Zgłoszony uczestnik bierze udział w rajdzie wyłącznie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Rajd ma charakter otwarty, jednak o ograniczonej liczbie uczestników. Organizator
przewiduje maksymalną liczbę uczestników w ilości 300 osób.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać mailowo po zapoznaniu się z
Regulaminem Rajdu oraz po wypełnieniu formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2) i odesłaniu
ich na adres rajdzoskaiparasol@gmail.com.
4. Regulamin Rajdu, formularz Zgłoszenia oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku zamieszczone są na stronie www.batalionzoska.pl.
5. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W rajdzie mogą wziąć udział zarejestrowani pojedynczy uczestnicy bądź uczestnicy
pogrupowani w zespoły wynoszące od 2 do 5 osób.
7. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon kontaktowy oraz
adres mailowy oraz zaznaczyć, czy uczestnik(-czka) jest uczestnikiem indywidualnym czy
członkiem zespołu. Należy wymienić innych członków zespołu.
8. W formularzu zgłoszenia należy również zaznaczyć jedną z ośmiu wymienionych stacji
rajdu, od której uczestnik (-cy) planuje (-ją) go rozpocząć. Na zaznaczonej stacji rajdu każdy
uczestnik odbierze pakiet i karty do gry.
9. Rejestracji na rajd można dokonywać do 23 września 2020 r.
10. Zgłoszenia po terminie wymienionym w § 3 ust. 9 regulaminu (w tym w dniu rajdu) będą
możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń bez
gwarancji otrzymania pakietów i kart do gry.
11. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem
przekazania Organizatorowi formularza Zgłoszenia oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku, o którym mowa w § 3 ust. 3 podpisane przez ich rodzica lub
opiekuna prawnego.

12. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas
trwania rajdu oraz po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§4
Kwestie organizacyjne, zobowiązania uczestników
1.Uczestnicy pokonując trasę rajdu w dowolny sposób (pieszo, na rowerze, przy użyciu
komunikacji miejskiej, samochodem) muszą dotrzeć do wszystkich punktów (stacji) rajdu, na
których wysłuchają historii o danym miejscu i wydarzeniu historycznym oraz o osobach w
nim uczestniczących od rozstawionych w każdym punkcie Organizatorów.
2. Po wysłuchaniu historii związanej z każdym punktem (stacją) rajdu, uczestnik będzie
musiał wykonać zadanie (odpowiedzieć na pytania, sfotografować dany obiekt, znaleźć
miejsce pamięci, rozwiązać zagadkę, itp).
3. Po wykonaniu zadania Organizator na każdej stacji rajdu, na wydrukowanej karcie rajdu
(do pobrania na początku rajdu, na wskazanej w formularzu Zgłoszenia przez uczestnika
stacji) będzie w dowód wykonania zadania przybijał pieczątkę każdemu uczestnikowi.
4. Zakończenie rajdu osiąga się w momencie dotarcia do wszystkich ośmiu stacji rajdu,
wykonania wyznaczonych przez Organizatorów zadań oraz zebrania wszystkich pieczątek na
karcie rajdu.
5. Przed wyruszeniem Organizator rajdu rozda Uczestnikom pakiety z kartami rajdu, na
których będą zaznaczone punkty (stacje) rajdu oraz przybory do pisania i inne gadżety, które
będą mogli wykorzystać na poprawne rozwiązania napotkanych zadań (zagadek/łamigłówek/
pytań). Na punktach będą również dostępne wydawnictwa Społecznego Komitetu związane z
tematem gry, do rozdania dla uczestników rajdu.
6. Organizator przewidział nagrody dla uczestników rajdu, którzy do dnia 20 listopada 2020 r.
przygotują dowolną formę podsumowującą wrześniowy rajd, w którym wzięli udział.
Uczestnicy rajdu indywidualnie bądź zespołowo mogą przygotować prezentacje, opisać
ciekawą historię powstańczą, o której usłyszeli w trakcie rajdu, wykonać album fotograficzny
dokumentujący stacje rajdu, napisać utwór poetycki o szlaku powstańczym Batalionu „Zośka”
i „Parasol” i ich żołnierzach i inne, które w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. prześlą na
adres rejestracji rajdu rajdzoskaiparasol@gmail.com celem oceny jej przez Organizatorów.
7. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym
zakresie.
8. Zakończenie rajdu wraz z jego podsumowaniem i wręczeniem nagród w obecności
żyjących Powstańców Warszawskich nastąpi do 20 grudnia 2020 r. w miejscu wskazanym
przez Organizatora.
9. Wpisanie się na listę uczestników rajdu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów
niniejszego regulaminu.
10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
11. Rajd odbędzie się również przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. opady
deszczu) z zastrzeżeniem § 6 ust.9.

12. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też
znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
13. Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Organizatora
wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia i filmy zamieszczone w
mediach przez uczestników rajdu.
15. W związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce uczestnik rajdu
zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

§5
Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku
1. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 i innymi
obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników rajdu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Administratorem danych osobowych jest Społeczny Komitet Opieki nad Grobami
Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” z siedzibą pod adresem: 00-491
Warszawa ul. M. Konopnickiej 6.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji rajdu oraz odbioru nagród.
5. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego
wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o
imprezie.
7. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8. Uczestnikom przysługują prawa do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
3) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie.
11. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
12. Udział w Rajdzie uzależniony jest od udzielenia przez uczestnika zezwolenia na
wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub
multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika
wizerunku na potrzeby organizacji niniejszego rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością
prowadzoną przez Organizatora na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231).
13. Uczestnik udziela zezwolenia poprzez podpisanie formularza, o którym mowa w § 3 ust.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenia udziela rodzic albo opiekun prawny.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów
związanych z udziałem w rajdzie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu
wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez
uczestników wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych
od Organizatora.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście
za skutki naruszenia przepisów Ustaw – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2018, poz. 1990 ze zm.).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom
rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po
zakończeniu rajdu.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. Organizator w przypadku zmiany sytuacji związanej z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą
przepisów prawnych w tym zakresie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani
o ewentualnych zmianach w regulaminie.

9. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej organizator oświadcza, że:
a) zastrzega sobie prawo do przerwania rajdu, jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża
zdrowiu lub życiu uczestników;
b) zastrzega sobie możliwość do odwołania imprezy i przełożenia jej na inny termin.

