MisjaNOCEK2021 
Regulaminprojektu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.

InformacjeCOVID-19 

DbającoWaszebezpieczeństwo: 
Uczestnicyzgłaszająsięindywidualniewbaziepoodbiórpakietumateriałówow
 yznaczonej
godzinie.Każdaosobamapodanąinnągodzinę.Harmonogramwrazzgodzinamipodamyw
formiekomunikatuwysyłanegoindywidualniedokażdegozuczestników. 
Miejsceodbiorumateriałówtoterenotwarty.Mimotopoodbiórpodchodzimyzzasłoniętymi
ustamiinosem. 
Natereniebazyiwtrakcietrwaniaprojektuzachowujemywymaganyprawemodstęp. 
Podczastrwaniacałegoprojektu obowiązuje koniecznośćprzestrzeganiaRozporządzeniaRady
Ministrówwsprawieustanowieniaokreślonychograniczeń,nakazówizakazówwzwiązkuz
wystąpieniemstanuepidemiizdnia21grudnia2020r.(Dz.U.z2020r.poz.2316),wszczególności
ozakaziegromadzeniasięwliczbiewiększejniż5osób. 
Podczaspotwierdzaniapunktównakartachużywamyrękawiczek. 
Projektodbędziesiębezudziałupubliczności. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Ktostworzyłprojekt? 
Pomysłodawcąitwórcąprojektu„MisjaNOCEK2021”jest:StowarzyszeniemisjaX zsiedzibąw
Gnieźnieprzyul.Orzeszkowej20b/4,E-mail:k ontakt@misjaX.pl,m
 isjax.pl/ 

3.Jakijestceliistotaprojektu“MisjaNOCEK2021”? 
Celemprojektujestpopularyzacjalokalnychterenówleśnychjakomiejscaalternatywnychform
wypoczynkuorazkształcenieumiejętnościorientacjiwterenie.Projektpoleganaindywidualnym
poszukiwaniupunktówkontrolnychPKwskazanychnamapiearozmieszczonychfizyczniena
wyznaczonymobszarze.Twórcaprojektu wyznaczyłdwawariantyprzedsięwzięcianazywanedalej:
ZielonymTP35iBłękitnymTP47. 

4. Jakijestczasimiejsce? 
27/28listopada2021(sobota/niedziela) 
Rozpoczęcie:27listopada2021godz.17:00 
Uczestnicyprojektu:27 listopada2021: 
Odbierająmateriałydorealizacjiprojektuowyznaczonymczasie-informacjazdokładnągodziną
zostaniepodanawmailuwysyłanymindywidualniedokażdegouczestnikaprojektu. 
Miejsceodbiorumateriałów:wyznaczoneprzeztwórcęprojektu-informacjazdokładną

lokalizacjązostaniepodananastronieStowarzyszeniamisjaX - m
 isjaX.pl/nocek 
5.W
 arianty. 
Uczestnicydowyborumajądwawarianty: 



WariantTP20-dystansok.20km 
WariantZielonyTP35-dystansok.35km 
WariantBłękitnyTP45-dystansok.47km 
6.D
 okogoskierowanyjestprojekt? 

Uczestnikiemprojektumożebyćkażdaosobawwiekuod16lat,spełniającanastępującewymagania: 
-zgłosiswójudziałpoprzezformularznastroniee lektronicznezapisy.pl–linkidostronzzapisamii
listąu
 czestnikówd
 ostępnesąnastroniem
 isjaX.pl/nocek-podpiszeoświadczenieozapoznaniusię
zregulaminemiuczestnictwiewprojekcienawłasnąodpowiedzialność, 
-osobywwieku16-18lat(którewdniur ozpoczęciaprojektunieosiągnęłyjeszczepełnoletności)
przedstawiąp
 isemnązgodęrodzicówlubprawnychopiekunów(zał.1doregulaminu)naudziałw
projekcieiwezmąudziałpodopiekąosobypełnoletniej, 
-będzieposiadałaobowiązkowewyposażenieokreślonewpunkcie6, 
-przedp
 rzystąpieniemdoprojektuprzedstawidowódtożsamościiodbierzemateriały. 

Uwaga:osobyniespełniającewyżejwymienionychwymagańmogąniezostaćdopuszczonedoudziału
wprojekcie. 

7.C
 omusiposiadaćuczestnikprojektu? 
Wyposażenieobowiązkowekażdyuczestnikorganizujewewłasnymzakresie.Wymaganebędą: 



latarka, 
światłoczerwonelubstrójzelementamiodblaskowymi, 
kompaslubbusola, 
cienkopis,długopislubołówek–donanoszeniainformacjinamapie, 
naładowanytelefonkomórkowyznumerempodanymwzgłoszeniu, 
odzieżodpowiedniadopanującychwarunkówatmosferycznych+maseczka, 
picieijedzeniepotrzebnewczasierealizacjizadańprojektu. 
8.Z głoszeniairezygnacja. 

Zgłoszenianależydokonaćpoprzezformularzzgłoszeniowynastroniee lektronicznezapisy.pldodnia7
 .
listopada2021r.Przyjmujemytylkoindywidualnezgłoszeniadoprojektu.Wformularzuistnieje
możliwośćprzypisaniawięcejniżjednejosobydo“Klubu”.Maksymalnaliczbauczestników–w
granicachogólnejpuliuczestników–200osób.O
 statecznyterminrezygnacjizudziałuwprojekciez
możliwościązwrotukosztów7. listopada2021.Potymterminieniebędziemożliwościodzyskania
opłatyzaudziałwprojekcie. 
Uwaga:maksymalnailośćuczestnikówprojektu: 200uczestników. 
Tabelaopłat: 
Wariant 

Opłata 
Opłata 
od01.10.2021do
od01.11.2021do
31.10.2021 
07.11.2021 
Zielony 
70.00zł 
110.00zł 
Błękitny 
70.00zł 
110.00zł 
TP20 
60.00zł 
100.00zł 
Opłatyprosimywpłacaćpodokonaniuzgłoszeniazapomocąsystemue lektronicznezapisy.pl 


9.P
 rzebiegprojektu. 
Rozpoczęcie: 



-Każdyuczestnikbędzierozpoczynałwykonywaniezadaniazprojektuowyznaczonejgodzinie. 
-Owyznaczonejindywidualnejgodzinieodebraniamateriałówirozpoczęciazadania 
poinformujemywmailu. 

Materiałydorealizacjizadańprojektu: 



Każdyuczestnikotrzymamapęterenuznaniesionymipunktamiorazkartękontrolną.Mapawskali
1:25000z odwzorowaniemdlaskali1:10000 

Zasadyrealizacjizadańprojektuiichpotwierdzenie: 
-DlawariantuBłękitnegoiZielonegowpierwszejkolejnościnależyodnaleźćprzyporządkowany
uczestnikowipunktp
 oczątkowy, 
-DlawariantuTP20-nieobowiązujeżadnakolejnośćzdobywaniapunktów. 
-DlawariantuBłękitnegoiZielonegopoodnalezieniupunktup
 oczątkowegonależyprzystąpićdo
poszukiwańpozostałychpunktówkontrolnych, 
-Kolejnośćodnajdywaniapozostałychpunktówkontrolnychjestdowolna, 
-LimitczasunawariantTP25to10.godzin, 
-LimitczasunawariantZielonyTP35to10.godzin, 
-LimitczasnawariantBłękitnyTP45to13.godzin, 
-Uczestnicymajązazadanieodnaleźćjaknajwięcejpunktówkontrolnychwtereniew
wyznaczonychlimitachczasowych, 
-Potwierdzenieznalezieniapunktuodbywasięprzezodbicieperforatoremodpowiedniegopolana
karciekontrolnej, 
-Twórcyprojektuniebędąrealizowalipomiaruczasu, 
-Twórcyprojektuniebędąpublikowalilistklasyfikacyjnychwżadnejformie. 

Inneinformacje: 





-Szczegółytechniczneorazlistyzplanowanymigodzinamir ozpoczęciaprojektupojawiąsięna
stroniem
 isjaX.ploraznap
 rofilufacebook., 
-Dystansepokonywaćmożnatylkopieszo, 
-Nadrogachpublicznychporuszaćsięmożnatylkoiwyłącznieprzestrzegającprzepisówruchu
drogowego, 
-Naterenieobszarówleśnychnależysięporuszaćzzachowaniemzasadiprzepisów
obowiązującychnaterenachLasówPaństwowych, 
-Podczasrealizacjizadańprojektuzabraniasiękorzystaniazwszelkichudogodnień
wykorzystującychnawigacjęGPS.Wykorzystujemyotrzymanąmapę,kompaslubbusolęiwłasna
głowę. Hołdujemyzasadziefair-play, 
-Dopuszczasięelektronicznyzapisprzebytejtrasywceluodczytupoukończeniuzadańprojektu, 
-Pozakończeniuzadańnależyobowiązkowozgłosićsięwbaziecelempoinformowaniao
zakończeniuuczestnictwa. 
10.Ś wiadczenia. 
-Każdyuczestnikotrzymamapęorazkartękontrolną. 
-Koordynatorprojektuzapewniadrobnypoczęstunekwewskazanympunkcie(kawa,herbata,
wodaitp.). 
-Wwyjątkowychiuzasadnionychprzypadkachkoordynatorprojektuprzewidziałmożliwość
transportuztrasyuczestnikanabazę. 
-Każdyuczestnikotrzymapamiątkowygadżet. 





11.Politykaprywatności: 
KLAUZULAINFORMACYJNARODO 


-AdministratoremTwoichdanychosobowychjestStowarzyszeniemisjaXUl.Orzeszkowej20b/4,
62-200Gniezno.e-mail:kontakt@misjax.pl 
-WjakimceluinajakiejpodstawieprzetwarzanesąTwojedaneosobowe? 
Napodstawiekoniecznościwykonaniaumowywcelu: 
-Wceluinapodstawiewykonaniaumowy(regulaminu)–czyliTwojegoudziałuw
przedsięwzięciu: 
a. Twojegouczestnictwawprojekcie(przygotowaniepakietuuczestnika,prowadzeniestatystyk,
itp.) 
b. publikowaniaogólnodostępnychlistuczestników, 
c. dostarczaniausługpłatniczych, 
d. przesyłaniainformacjiorganizacyjnych(email/SMS)oimprezachorganizowanychprzeznas, 
e. obsługizgłoszeńikorespondencjiktóredonaskierujesz, 
f. kontaktuzTobą. 
-WceluwykonaniaobowiązkówprawnychciążącychnaStowarzyszeniumisjaX 
g. wcelachpodatkowychirachunkowych. 
-WcelachwynikającychzprawnieuzasadnionychinteresówStowarzyszeniamisjaX: 
h. obsługizgłoszeńikorespondencjiktóredonaskierujesz, 
i. kontaktuzTobą, 
j. przeciwdziałaniaoszustwominadużyciom, 
Czymusiszpodawaćdaneosobowe? 
PodaniedanychosobowychjestniezbędnedoTwojegoudziału.Niepodaniedanychosobowych 
uniemożliwiazawarcieumowyiudziałwprojekcie. 
JakdługobędąprzetwarzaneTwojedaneosobowe? 
Twojedanebędąprzetwarzanewokresiekorzystaniazestronyrejestracjielektronicznezapisy.ploraz 
udziałuwimprezachorganizowanychprzezStowarzyszeniemisjaX,naktórezapiszeszsię 
przezStronę.Pozakończeniutegookresu,Twojedanebędąnadalprzechowywanewcelach
wynikających 
zprzepisówprawa(szczególniepodatkowychirachunkowych)atakżeprzeciwdziałaniaoszustwomi 
nadużyciomorazdochodzeniaewentualnychroszczeńwynikającychzzawartejumowy.CzęśćTwoich 
danychmożebyćprzetwarzanychtakżepotymterminiewcelachstatystycznychiarchiwalnych. 
Ktobędzieodbiorcądanychosobowych? 
Twojedaneosobowebędąujawnianepracownikom,współpracownikomorazpodwykonawcom 
Administratorawzakresieniezbędnymdlarealizacjiwcześniejwymienionychcelówprzetwarzania
danych 
osobowych.Listyuczestnictwa,zawierającepodstawowedaneosobowe,będąogólnodostępne,wtym 
będąpublikowanenastronieinternetowejprzedsięwzięcia. 
JakieprawaprzysługująTobieztytułuprzetwarzaniaTwoichdanychosobowych? 
Maszprawodowniesieniażądania:dostępudoTwoichdanychosobowych,ichsprostowania, 
ichusunięciaorazograniczeniaichprzetwarzania.Ponadtomaszprawodowniesieniasprzeciwu
wobecich 
przetwarzaniaorazdoichprzenoszenia.Dodatkowo,wodniesieniudoprzetwarzania,któreodbywasię
na 
podstawieTwojejzgody–maszprawodojejcofnięciawdowolnymmomencie. 

12.P
 ostanowieniakońcowe. 
-Ubezpieczenieodnastępstwnieszczęśliwychwypadkówleżywgestiiuczestników. 
Koordynatorprojektuniejestubezpieczonyododpowiedzialnościcywilnejwobecuczestników
projektu.Jednocześnieinformuję,iżniezapewniajakiegokolwiekubezpieczenianażycie,
zdrowotnegolubododpowiedzialnościcywilnej,ztytułuchoroby,wypadku,odniesieniaobrażeń,
poniesieniaśmiercilubponiesieniajakichkolwiekstratbądźszkód,jakiemogąwystąpićwzwiązku
zobecnościąi/lubuczestnictwemwprojekcie. 





































-Koordynatorprojektuzastrzegasobieprawodozezwoleniapersonelowimedycznemui
paramedycznemuzatrudnionemuwjegoimieniudoudzieleniapierwszejpomocymedycznejlub
wykonaniainnychzabiegówmedycznych,takżetransportuuczestnikaposzkodowanegow
bezpiecznemiejsce. 
-Decyzjepersonelumedycznegodotyczącedopuszczeniauczestnikadoprojektulubdojego
kontynuowaniasąostateczneinieodwołalne. 
-Koordynatorprojektunieodpowiadazarzeczypozostawionebezopieki. 
-Uczestnikbierzeudziałwprojekciewyłącznienawłasnąodpowiedzialnośćiponosizwiązanez
tymryzyko.WszyscyUczestnicyprzyjmujądowiadomości,żeudziałwprojekciewiążesięz
wysiłkiemfizycznymipociągazasobąnaturalneryzykoizagrożeniewypadkami,możliwość
odniesieniaobrażeńciałaiurazówfizycznych(wtymśmierci).PrzekazanieKoordynatorowi
projektuprawidłowowypełnionegoFormularzaRejestracyjnegooznacza,żeUczestnikrozważyłi
oceniłcharakter,zakresistopieńryzykawiążącegosięzuczestnictwemwprzedsięwzięciui
dobrowolniezdecydowałsiępodjąćtoryzyko,startującwyłącznienawłasnąodpowiedzialność. 
-WtrakcietrwaniaprojektuKoordynatorprojektuniezapewniapiciaijedzenia.Przewidziano
jedyniedrobnypoczęstuneknawskazanympunkcie. 
-Koordynatorprojektuzastrzegasobiemożliwośćwprowadzeniazmiandoregulaminu.O
zmianachregulaminudrogąelektronicznąniezwłoczniepoinformowanizostanąwszyscyzgłoszeni
uczestnicy. 
-OstatecznainterpretacjaregulaminunależydoKoordynatoraprojektu. 
-Wszelkiepytaniaproszękierowaćnaadreskontakt@misjaX.pllubpodnumertelefonu
609076952(KoordynatorprojektuniebędzieodpowiadałnaSMS’y,proszędzwonić). 



zał.1doregulaminu 

Zgłoszenied
 o: 
M
 isja- N
 OCEK2
 021( dlan
 iepełnoletnich) 


Imięi
nazwisko:..................................................................................................................................................... 
(dane uczestnika) 
Telefon
kontaktowy:.................................................................................................................................... 
(dane uczestnika) 



Oświadczam,żezapoznałemsięzregulaminemprojektuMisja-NOCEK2021iakceptujęgoorazzobowiązujęsięprzestrzegać
zawartewnimpostanowienia.








Oświadczam,żebioręudziałwprojekcienawłasnąodpowiedzialnośćoraznieistniejąjakiekolwiekprzeciwwskazaniazdrowotne
domojegownimuczestnictwa. 
Uczestnikbierzeudziałwprojekciewyłącznienawłasnąodpowiedzialnośćiponosizwiązaneztymryzyko.WszyscyUczestnicy
przyjmujądowiadomości,żeudziałwprojekciewiążesięzwysiłkiemfizycznymipociągazasobąnaturalneryzykoizagrożenie
wypadkami,możliwośćodniesieniaobrażeńciałaiurazówfizycznych(wtymśmierci).PrzekazanieKoordynatorowiprojektu
prawidłowowypełnionegoFormularzaRejestracyjnegooznacza,żeUczestnikrozważyłioceniłcharakter,zakresistopieńryzyka
wiążącegosięzuczestnictwemwprzedsięwzięciuidobrowolniezdecydowałsiępodjąćtoryzyko,startującwyłącznienawłasną
odpowiedzialność. 
WyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychprzezKoordynatoraprojektuwcelurealizacjiregulaminu,zgodniez
ustawązdnia29sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych(tj.Dz.U.z2002r.,Nr101,poz.926zezm.). 
Wyrażamzgodęnanieodpłatnewykorzystaniewizerunku,poprzezsporządzenie,utrwalenie,przekształceniei
rozpowszechnianieprzezKoordynatoraprojektuwcelurozpowszechnianiainformacjioprojekcie:Misja-NOCEK2021,przy
wykorzystaniuśrodkówmasowegoprzekazu,wtymtelewizji,prasy,internetu. 



Gniezno,dnia...............................…


Podpisuczestnika...................................................... 


WYPEŁNIAOPIEKUNPRAWNYOSOBYNIEPEŁNOLETNIEJ 



Jakoopiekunprawnyosobywskazanejpowyżej,wyrażamzgodęnajejudziałwprojekcieinawarunkachokreślonychwpkt.1-2
powyżej,jakrównieżnaprzetwarzaniejejdanychosobowychzgodnieregulaminem.






Oświadczam,żestanzdrowiamojegosyna/mojejcórki/podopiecznego/podopiecznejpozwalanaudziałwprojekcieMisja-
NOCEK2021 
Oświadczam,żezapoznałemsięzregulaminemprojektuMisja -NOCEK2021iakceptujęgo. 
Uczestnikbierzeudziałwprojekciewyłącznienawłasnąodpowiedzialnośćiponosizwiązaneztymryzyko.WszyscyUczestnicy
przyjmujądowiadomości,żeudziałwprojekciewiążesięzwysiłkiemfizycznymipociągazasobąnaturalneryzykoizagrożenie
wypadkami,możliwośćodniesieniaobrażeńciałaiurazówfizycznych(wtymśmierci).PrzekazanieKoordynatorowiprojektu
prawidłowowypełnionegoFormularzaRejestracyjnegooznacza,żeUczestnikrozważyłioceniłcharakter,zakresistopieńryzyka
wiążącegosięzuczestnictwemwprzedsięwzięciuidobrowolniezdecydowałsiępodjąćtoryzyko,startującwyłącznienawłasną
odpowiedzialność. 


Imięi
nazwisko:..................................................................................................................................................... 
(daneopiekunaprawnegoosobyniepełnoletniej)



Telefon
kontaktowy:.................................................................................................................................... 
(daneopiekunaprawnegoosobyniepełnoletniej) 


Gniezno,dnia...............................…


Podpisopiekunaprawnego........................................................ 

