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I Informacje ogólne 

1. Wycieczki po polsko-słowackim pograniczu odbywają się w ramach mikroprojektu „TransEtno 
– spotkania z tradycją polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014–2020 i są bezpłatne. 

2. Beneficjentem mikroprojektu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy 
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 05 93, e-mail rok@rok.bielsko.pl, 
www.rok.bielsko.pl (zwany dalej ROK). 

3. Za organizację i przeprowadzenie wycieczek odpowiada firma Zbójnicki Szlak Leszek 
Młodzianowski z siedzibą w Żywcu przy ul. Jana III Sobieskiego, 34-300 Żywiec, tel. 
609 789 879, e-mail rezerwacje@beskidytravel.com.pl, www.beskidytravel.com.pl, który 
zobowiązuje się wywiązać z zamówienia dokonanego przez organizatora, zapewniając 
atrakcyjny program wycieczek oraz bezpieczeństwo uczestników. 

4. Celem wycieczek jest zainteresowanie mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza, 
zwłaszcza dzieci transgranicznym dziedzictwem kulturowym. Partnerzy mikroprojektu 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie 
chcą przybliżyć młodemu pokoleniu kulturę ludową pogranicza Polski i Słowacji, zachęcić do 
refleksyjnego postrzegania tradycji, twórczego czerpania z jej zasobów, a co za tym idzie 
zachowania unikalności kulturowej. 

5. Wycieczki adresowane są do dzieci w wieku szkolnym i ich opiekunów. W każdej wycieczce 
może wziąć udział max. 25 osób. Organizator gwarantuje m.in. transport, licencjonowanego 
pilota-przewodnika, bilety wstępu, ubezpieczenie. Wyżywienie i napoje pozostają  
w zakresie własnym każdego uczestnika. 

6. Niniejszy regulamin, warunki uczestnictwa w imprezach firmy Zbójnicki Szlak Leszek 
Młodzianowski oraz program wycieczek dostępne są w wersji papierowej w siedzibie ROK 
i elektronicznej na stronach www.transetno.eu (zakładki: Spotkania z tradycją – Krajobrazy 
tradycji) oraz www.rok.bielsko.pl (zakładki: Imprezy – Projekty transgraniczne). Informacja  
o wycieczkach jest również udzielana telefonicznie (33 822 05 93) i mailowo 
(transetno@gmail.com,) przez koordynatora mikroprojektu i sekretariat ROK. 
 

II Zasady udziału w wycieczkach 
Warunkami uczestnictwa w wycieczkach po polsko-słowackim pograniczu są: 

1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz warunkami uczestnictwa w imprezach firmy 
Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski 
a) akceptacja regulaminu i warunków uczestnictwa w imprezach firmy Zbójnicki Szlak 

Leszek Młodzianowski stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w wycieczce; brak 
akceptacji niniejszego regulaminu i warunków uczestnictwa w imprezach firmy Zbójnicki 
Szlak Leszek Młodzianowski jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia  
w wycieczce, 

b) w przypadku osób niepełnoletnich regulamin akceptuje rodzic/opiekun prawny. 
2. Zgłoszenie uczestnika 

a) zapisy na wycieczki prowadzi koordynator mikroprojektu i są one przyjmowane 
telefonicznie 33 822 05 93 (wew. 19), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00,  
oraz  mailowo transetno@gmail.com, 

b) uczestnicy wycieczek są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń – do wyczerpania wolnych 
miejsc (z możliwością zapisu na liście rezerwowej), 

 



 

 

 
c) w przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce uczestnik jest zobowiązany zawiadomić  

o tym koordynatora mikroprojektu – najpóźniej na 2 dni przed planowaną wycieczką. 
 
III Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki 

1. Przed dokonaniem zapisu na daną wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami  
i programem (uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz 
możliwości fizycznych i zdrowotnych). 

2. Zgłoszenie na wycieczkę jest potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych  
i wychowawczych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić udział w wycieczce. 

3. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Organizator 
nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz szkody 
wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich. 

4. Podczas wycieczki krajowej należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem, a w przypadku wycieczki zagranicznej paszport lub dowód osobisty. 

5. Niepełnoletni uczestnik przez cały czas trwania wycieczki pozostaje pod opieką 
rodzica/opiekuna prawnego odpowiedzialnego bezpośrednio za jego bezpieczeństwo. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów a) miejscowych,  
b) granicznych, c) zwiedzanych obiektów, d) bezpieczeństwa, e) porządkowych określonych 
przez organizatora oraz f) norm społecznych, w tym zasad kulturalnego zachowania wobec 
organizatora wycieczki, współuczestników czy pracowników odwiedzanych placówek. 

7. Każda wycieczka rozpoczyna się i kończy pod siedzibą ROK. Każdy uczestnik zobowiązany jest 
do punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki i złożenia – u koordynatora mikroprojektu – 
podpisu na liście obecności. 

8. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych postojach. 
Nie ma możliwości dosiadania i wysiadania na trasie. 

9. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom pilota-
przewodnika, kierowcy autobusu oraz koordynatora mikroprojektu. 

10. ROK nie bierze odpowiedzialności za uczestników pod zakończeniu wycieczki,  
a w szczególności za powrót osób małoletnich do domu. 

11. Każdy uczestnik wycieczki bezwzględnie przestrzega zakazu picia alkoholu, zażywania 
narkotyków oraz innych środków odurzających. 

12. Od momentu zapisu na wycieczkę jej uczestnik staje się uczestnikiem mikroprojektu 
„TransEtno – spotkania z tradycją polsko-słowackiego pogranicza”. 

 
IV Klauzula informacyjna 
W związku z przystąpieniem do mikroprojektu nr INT/EB/BES/1/IV/A/0146 „TransEtno – spotkania  
z tradycją polsko-słowackiego pogranicza” uczestnik zostaje poinformowany, iż: 

1. Przetwarzanie danych osobowych (w tym w postaci wizerunku) w ramach mikroprojektu jest 
zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
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), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie mikroprojektu 46/BES/PL–SK: 
 



 

 

 
a) Administratorem danych osobowych jako Mikrobeneficjent jest Regionalny Ośrodek 

Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 05 
93, e-mail rok@rok.bielsko.pl; kontakt do wyznaczonego przez Mikrobeneficjenta, 

b) Inspektora Ochrony Danych – elektroniczny iod@rok.bielsko.pl, listowny Regionalny 
Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Dla IOD”, 

c) Mikrobeneficjent powierza Euroregionowi dane osobowe do przetwarzania na zasadach, 
w zakresie i celu określonym w umowie o dofinansowanie mikroprojektu 46/BES/PL–SK. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz realizacji prawnego 
interesu Mikrobeneficjenta i Euroregionu, jak również wykonania obowiązków nałożonych 
przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek 
konieczny wzięcia udziału w mikroprojekcie. Odmowa podania danych osobowych jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w mikroprojekcie. W przypadku osób 
niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic/opiekun prawny. 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Mikrobeneficjenta i Euroregion zgodnie z umową  
o dofinansowanie mikroprojektu 46/BES/PL–SK i jedynie przez czas jej trwania  
z uwzględnieniem okresu trwałości, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji mikroprojektu 
nr INT/EB/BES/1/IV/A/0146, szczególnie w zakresie kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym, z usług których 
w ramach realizacji umowy o dofinansowanie mikroprojektu 46/BES/PL–SK korzystają 
Mikrobeneficjent i Euroregion – są to m.in. dostawcy usług pocztowych, kurierskich, 
dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług w zakresie IT. 

6. Uczestnik mikroprojektu ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie podlegają także zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
V Uwagi końcowe 

1. Dyrektor ROK zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji. 
2. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 

podejmuje dyrektor ROK. 














