
Zasady uczestnictwa w akcji dla Organizatorów 

„POZNAJ REGION Z PRZEWODNIKIEM” 

 

organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego  

w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 29.01-1.03.2020 r. 

 

1. Celem akcji jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym,   

wiedzy o atrakcjach regionu oraz wszelkiego rodzaju usług przewodnickich. 

2. Akcja jest skierowana do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i turystów 

spoza województwa i odbywa się wyłącznie w terminie od 29.01-1.03.2020 r.  

oraz wyznaczonych przez Organizatora godzinach. 

3. Koordynatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w Toruniu, Departament Sportu i Turystyki, Wydział Turystyki. 

4. Koordynator gromadzi i udostępnia na stronie www.rejestracja.kujawsko-

pomorskie.pl oferty zwiedzania różnych miejsc (wydarzenia) na terenie województwa. 

Odpowiada za ich promocję, zapewnienie materiałów promocyjnych i organizację 

systemu zapisów. 

5. Organizatorem wydarzenia mogą być: osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, 

jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjnym, 

uczelnia, przedsiębiorcy branży turystycznej, przedsiębiorstwa produkcyjne i inne 

podmioty zainteresowane akcją, które prześlą uzupełniony formularz zgłoszeniowy na 

adres e-mailowy: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia  

20 stycznia 2020 r. Formularz powinien zawierać gotową ofertę zwiedzania 

(wydarzenia). 

6. Organizator wydarzenia odpowiada za prawidłowy przebieg wydarzenia zgodnie ze 

złożonym formularzem zgłoszeniowym. 

7. Organizator, na potrzeby wydarzenia, wyznacza osobę do kontaktu z mediami  

i uczestnikami akcji.  

8. Organizator wydarzenia zgłasza bezpłatne wydarzenie lub za opłatą symboliczną –  

1 złotówki, które zorganizuje we wskazanym terminie akcji (organizator może zgłosić 
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dowolną liczbę wydarzeń, odbywających się w czasie jednego lub dwóch dni  

w dowolnych godzinach). 

9. Wydarzeniem może być: rajd, wycieczka tematyczna, zwiedzanie wystaw, 

oprowadzanie po obiekcie, warsztaty, festyn, interaktywne przedstawienia, 

prezentacje i inne. 

10. W przypadku rajdu, zwiedzania obiektów zakładu produkcyjnego i innych wydarzeń, 

jeśli jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa, Organizator jest zobowiązany 

dołączyć dodatkowo własny regulamin uczestnictwa.  

11. Wszystkie wydarzenia i ich Organizatorzy będą promowani w mediach 

społecznościowych, na stronie www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl oraz 

www.kujawsko-pomorskie.pl. 

12. Rejestracja będzie odbywać się od 20 lutego od godz. 9.00. Zainteresowane osoby będą 

mogły zapisać się na dane wydarzenie (poprzez specjalny formularz) aż do dwóch 

godzin przed jego rozpoczęciem, pod warunkiem, że będą wolne miejsca.  

13. Na stronie akcji, pod każdym opisem wybranego wydarzenia, wyświetlać się będzie lista 

uczestników i ilość wolnych miejsc. Lista uczestników będzie modyfikowana 

automatycznie i będzie do wglądu przez cały okres trwania akcji. 

14. Dodatkowo, przy każdym wydarzeniu pojawi się lista rezerwowa, z której uczestnicy 

będą mogli automatycznie migrować do zaktualizowanej listy uczestników,  

w przypadku zwolnienia miejsca. 

15. Uczestnik wydarzenia będzie mógł samodzielnie zrezygnować z zapisu klikając  

w link, który otrzyma w mailu potwierdzającym rejestrację.  

16. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby osób na dane wydarzenie Organizator 

może je odwołać (zgodnie z przesłanym przez Organizatora formularzem 

zgłoszeniowym).  

17. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i polityką bezpieczeństwa danych 

osobowych (PBDO) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu  Organizator wydarzenia/osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym do 

kontaktu do mediów, na potrzeby urzędu i do kontaktu z uczestnikami rajdu, jeśli nie  

są pracownikami instytucji, samorządów, powinny udzielić pisemnie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 5 i  Nr 11 do Polityki bezpieczeństwa 

danych osobowych (PBDO) w UMWK-P w Toruniu). 
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18. Organizator wydarzenia otrzymuje dla uczestników materiały promocyjne: worki  

promocyjne w ilości określonej ilością zgłoszonych miejsc (maksymalna ilość: 4000 szt. 

dla wszystkich uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników). 

19. W przypadku wydarzeń otwartych bez zapisów – bez limitu Organizator powinien podać 

szacunkową liczbę potrzebnych materiałów. 

20. Materiały promocyjne będą do odebrania w punktach wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym. 

21. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do przesłania fotorelacji na adres: 

a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 3 marca 2020 r. 

22. Uczestnicy biorą udział w akcji na własną odpowiedzialność, Organizator nie zapewnia 

ubezpieczenia, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły  

w czasie wydarzenia, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.  

23. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas akcji  

i za szkody wyrządzone przez Uczestników. 

 

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Komorowska,  

tel. 56 6218423, e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl 
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