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REGULAMIN 2 PIESZEGO ZLOTU WYSOKOGÓRSKIEGO – 

 

DOLINA CHOCHOŁOWSKA, TATRY 2021 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB WYSOKOGÓRSKI 

W ZAKOPANEM 

 

ORGANIZATORZY 

Klub Wysokogórski w Zakopanem; ul. Droga na Wierch 4, Zakopane, 34-500, Polska;  

adres strony internetowej: www.kwzakopane.pl; e-mail: kontakt@kwzakopane.pl. 

1. Honorowy Komandor Zlotu: Andrzej Stopka - prezes klubu KW w Zakopanem, 

przewodnik tatrzański. 

2. Komandor Zlotu: Apoloniusz Rajwa - przewodnik tatrzański, speleolog, geograf, 

kartograf, pedagog. 

3. I Zastępca Komandora: Marzena Rzeszótko. 

4. II Zastępca Komandora: Paweł Dziedzic.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Od uczestników Zlotu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki 

pieszej. 

2) Udział w Zlocie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem  

oraz wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych w tym 

wizerunku (klauzula informacyjna - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w celach związanych  

z realizacją 2 Pieszego Zlotu Wysokogórskiego w Tatrach, w relacjach ze Zlotu oraz zgodnie  

z działalnością statutową Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem. 

3) Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną (e-mail: 

marzena.rzeszotko1@gmail.com) wraz z podaniem nazwy trasy, imienia, nazwiska, daty 

urodzenia, maila, telefonu kontaktowego oraz liczby uczestników wraz z danymi oraz 

uiszczenie opłaty w wysokości 35 zł od osoby dorosłej, niezrzeszonej w KW w Zakopanem 

oraz 25 zł od osoby zrzeszonej w KW w Zakopanem lub dziecka do 12 roku życia w terminie 

do 5 dni od daty otrzymanego potwierdzenia przez KW w Zakopanem, w przeciwnym wypadku 

http://www.kwzakopane.pl/
mailto:kontakt@kwzakopane.pl
mailto:marzena.rzeszotko1@gmail.com
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zgłoszenie zostanie anulowane. Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z opłaty. Niniejszą 

kwotę, po wcześniejszym potwierdzeniu udziału w Zlocie przez Organizatorów należy wpłacić 

na rachunek bankowy o nr 66 8821 0009 0000 0004 6789 0001, w tytule wpisując Zlot 2021 

imię, nazwisko oraz liczbę uczestników. Opłata zawiera wstęp na teren TPN, ciepły posiłek na 

mecie Zlotu, profesjonalną obsługę przewodnicką, gadżety okolicznościowe, prelekcje 

multimedialne na mecie Zjazdu prowadzone przez znane postaci polskiej turystyki 

wysokogórskiej oraz uczestnictwo w konkursach z nagrodami. 

4) W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu ilość osób na trasie będzie ograniczona. 

O kwalifikacji na daną trasę będzie decydować kolejność zgłoszeń. W miarę możliwości 

organizator Zlotu przewiduje możliwość stworzenia kolejnej trasy, bądź przekierowania  

do innej, po wcześniejszym kontakcie z uczestnikiem. 

5) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie jedynie pod opieką osoby dorosłej,  

która jest jego rodzicem/opiekunem prawnym, w innym wypadku należy przedstawić zgodę 

rodzica lub prawnego opiekuna organizatorom Zlotu, najpóźniej do 25.09.2021 r. 

6) Dzieci i młodzież szkolna biorąca udział w Zlocie musi posiadać zgodę rodzica/prawnego 

opiekuna i znajdować się pod opieką przynajmniej 1 opiekuna wyznaczonego przez placówkę 

zgłaszającą, na maksymalnie 10 – osobową grupę. 

7) Wpis na listę uczestników Zlotu świadczy o akceptacji regulaminu Zlotu. 

8) Zgłoszenia będą przyjmowane do 25.09.2021 r., po upływie tej daty, zgłoszenia nie będą 

brane pod uwagę.  

9) Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się we własnym zakresie, posiadanie ubezpieczenia  

jest obowiązkowe. 

10) Uczestnicy Zlotu zobowiązani są w szczególności do stosowania się do poleceń, zakazów 

i nakazów wydawanych przez Organizatora Zlotu oraz przewodników poszczególnych tras. 

 

TERMIN, MIEJSCE ORAZ PROGRAM ZLOTU 

2 Pieszy Zlot Wysokogórski organizowany przez Klub Wysokogórski w Zakopanem odbędzie 

się 02.10.2021 r. i będzie obejmował cztery trasy w terenie górskim, które zostaną 

poprowadzone przez wykwalifikowanych przewodników tatrzańskich. Każdy z uczestników, 

będzie mógł dokonać wyboru trudności i długości trasy poprzez podanie nazwy trasy podczas 



3 
 

dokonywania zapisu. Wybór powinien zostać dokonany w sposób przemyślany  

oraz uwzględniający stan zdrowia i kondycję fizyczną uczestnika. Punktem startowym 

wszystkich tras będzie Siwa Polana (parking), punktem końcowym - Dolina Chochołowska.  

 

SOBOTA (02.10.2021 r.) 

6: 45 – 11:45   zbiórki poszczególnych grup z przewodnikami 

I trasa – Herkules (bardzo trudna), godzina startu 6:45* 

Siwa Polana – Polana Huciska – Dolina Starorobociańska – Przełęcz Iwaniacka – 

Ornak - Starorobociański Wierch – Kończysty Wierch – Trzydniowiański Wierch 

– Polana Chochołowska  

 

II trasa – Klasyk (trudna), godzina startu 8:00* 

Siwa Polana - Polana Huciska – Polana Trzydniówka - Polana Chochołowska – 

Grześ – Rakoń – Wołowiec – Polana Chochołowska  

 

III trasa – Świstak (średnio wymagająca), godzina startu 10:15* 

 Siwa Polana (przejazd kolejką Rakoń) – Polana Huciska – Polana Trzydniówka 

– Trzydniowiański Wierch –  Jarząbcza Dolina – Polana Chochołowska 

 

IV trasa – Maluch (łatwa), godzina startu 10:30* 

Siwa Polana (przejazd do Polany Huciska) – Polana Trzydniówka – Polana 

Chochołowska 

 

15:30 – 16:00 przybycie poszczególnych grup na metę (orientacyjny czas może ulec zmianie 

w zależności od warunków pogodowych i możliwości fizycznych uczestników) 

16:00               oficjalne przywitanie i rozpoczęcie dalszej części Zlotu 

16:15 – 17:45  pokazy multimedialne (slajdowisko), konkursy z nagrodami 

18:00               zakończenie Zlotu ** 

* Zaleca się przybycie na punkt startowy trasy 15 min. wcześniej. 

**Organizator nie zapewnia powrotu ze schroniska. 

 

 

ZASADY WĘDRÓWKI 

1) 2 Pieszy Zlot Wysokogórski w Tatrach odbywa się na wyznaczonych w regulaminie trasach, 

charakteryzujących się zróżnicowanym stopniem trudności (długość, czas przejścia).  
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Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

przebiegu tras. 

2) Na starcie Organizatorzy lub przewodnicy tras weryfikują obecność zgłoszonych 

uczestników, wyposażenie każdego z uczestników, które powinno być odpowiednio dobrane 

do trudności trasy.  

3) Uczestnicy Zlotu wędrują wybraną trasą w zorganizowanych grupach prowadzonych  

przez przewodników tatrzańskich 

4) Podczas trasy nie wolno oddalać się od grupy bez poinformowania kierownika trasy - 

przewodnika. Podczas trwania Zlotu należy stosować się do poleceń przewodnika  

i/lub Organizatora Zlotu. 

5) Każdy z uczestników Zlotu jest zobowiązany do przybycia na miejsce startu wybranej trasy  

o wyznaczonej godzinie. Organizator nie zapewnia dojazdu uczestnikowi Zlotu na miejsce 

startu tras oraz powrotu z miejsca mety tj. Doliny Chochołowskiej. Uczestnicy, którzy  

nie wykupią noclegu w Schronisk PTTK na Polanie Chochołowskiej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami na terenie TPN-u, przed zmrokiem będą musieli dotrzeć  

do Parkingu na Siwej Polanie (na szlaku w obszarze TPN można przebywać do zmroku), 

co oznacza konieczność opuszczenia Schroniska do godziny 18:00.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1) Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własny koszt i ryzyko.  

2) Uczestnik Zlotu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone wobec innych uczestników  

lub osób trzecich.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1) Uczestnik Zlotu zobowiązuje się przestrzegać: treść niniejszego regulaminu, zaleceń 

kierownictwa oraz organizatorów Zlotu i przewodnika konkretnej trasy, przepisów 

przeciwpożarowych, ochrony przyrody, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych. 

2) Śmieci nie należy pozostawiać na trasie Zlotu, wyrzucać jedynie w miejscach  

do tego przeznaczonych. 
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3) Zabronione jest picie napojów alkoholowych i zażywanie środków odurzających w trakcie 

trwania trasy górskiej. 

4) Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. 

5) Trasy Zlotu przebiegają na terenie TPN, dlatego każdy z uczestników jest zobowiązany  

do zapoznania się z jego regulaminem oraz przestrzegania zasad obowiązujących na terenie 

Parków Narodowych.  

6) Wszyscy uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących na dzień 

organizacji Zlotu obostrzeń związanych z sytuacją zapobiegania, przeciwdziałania 

i  zwalczania COVID-19. 

6) Uczestników Zlotu zobowiązuje się do przybycia na miejsce startu tras o wyznaczonej porze. 

Zaleca się przybycie na punkt startowy trasy 15 min. wcześniej. 

7) Uczestnik Zlotu zobowiązuję się do wykupienia ubezpieczenia na czas trwania Zlotu  

we własnym zakresie. Ubezpieczenie powinna obejmować prowadzenie aktywności  

w Tatrach. 

EKWIPUNEK 

Uczestnik Zlotu powinien posiadać odpowiedni ubiór i obuwie do wędrówki pieszej  

w zmiennych warunkach, tj. zakryte obuwie sportowe np. adidasy/buty trekkingowe, ubranie 

chroniące przed deszczem, zimnem i promieniami słonecznymi (nakrycie głowy), wodę, 

jedzenie, leki (jeżeli zażywa). Uczestnik, który nie spełni wymogu regulaminu dotyczącego 

odpowiedniego stroju i pełnego obuwia, zostanie skreślony z listy uczestników i nie będzie 

mógł wziąć udziału w Zlocie oraz traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony Organizatora, 

w tym do zwrotu poniesionej opłaty.  

 

REZYGNACJA 

Uczestnik rezygnując ze Zlotu ponosi koszty przygotowania Zlotu, od 5 dni  

przed rozpoczęciem Zlotu 50% ustalonej opłaty na rzecz organizacji Zlotu. W przypadku 

nieprzybycia na Zlot opłata na rzecz organizacji Zlotu nie będzie zwracana, a uczestnik traci 

prawo do wszelkich świadczeń ze strony Organizatora.  
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ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

Organizator zapewnia profesjonalną obsługę przewodnicką na czterech wyznaczonych trasach, 

wstęp na teren TPN, ciepły posiłek na mecie Zlotu, gadżety okolicznościowe, prelekcje 

multimedialne na mecie Zjazdu prowadzone przez znane postacie polskiej turystyki 

wysokogórskiej oraz możliwość wzięcia udziału w konkursach z  nagrodami. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Zlot może się nie odbyć, jeżeli warunki pogodowe nie będą sprzyjać wyjściom w góry  

lub zostaną wprowadzone przez stosowne instytucje państwowe obostrzenia uniemożliwiające 

organizację Zlotu, co w konsekwencji może doprowadzić do przełożenia lub odwołania 

imprezy, o czym wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani. 

2) Uczestnik, który swoim zachowaniem zakłóca porządek lub naraża na niebezpieczeństwo 

innych uczestników zostanie wykluczony ze Zlotu. 

3) Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Klub Wysokogórski w Zakopanem. 

2) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o udział w Zlocie/Imprezie 

turystycznej/umowy o świadczenie usług turystycznych. Dane osobowe będą przetwarzane  

w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO, to jest w ramach wykonania 

umowy o udział w Zlocie/Imprezie turystycznej/umowy o świadczenie usług turystycznych 

oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym  

jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupionym Zlotem/ 

Imprezą/usługą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane o stanie zdrowia 

przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania  

w mediach oraz publikacjach o działalności Klub Wysokogórski w Zakopanem, zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa poniżej. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zgłoszenia 

udziału w Zlocie/Imprezie turystycznej, bez ich podania zgłoszenie nie może być dokonane. 

4) Odbiorcy danych osobowych mogą być upoważnieni współpracownicy Administratora, 

podmioty współpracujące z Klubem Wysokogórskim  w Zakopanem przy realizacji umów 

 o świadczenie usług turystycznych (np. linie lotnicze, promowe, hotele, itp.) oraz organy 

państwowe na podstawie przepisów prawa.  

5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich 

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała 

decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich 

przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul 

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim  

są przetwarzane: dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat  

od końca okresu podatkowego, dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat, działania 

marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.  
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7) Uczestnicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9) Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, 

którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W ZLOCIE 

Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. 

zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę  

na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Klub Wysokogórski  

w  Zakopanem, mojego wizerunku utrwalonego w trakcie Zlotu za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i/lub dźwięk, poprzez jego publikację na portalach społecznościowych  

(m.in. Facebook, Youtube) i/lub stronach internetowych oraz powstałych publikacjach, 

prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także 

w wersji drukowanej i elektronicznej). Jednocześnie oświadczam, że wzmiankowane zdjęcia i 

materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda  

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 


