
Regulamin „leśnych kąpieli” czyli terapeutycznych spacerów w Lesie Wolskim, 

przeprowadzonych  w ramach kampanii „Kraków w formie”. 
 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem zajęć sportowych jest Gmina Miejska Kraków. 

 

Dane teleadresowe: 

 

Gmina Miejska Kraków 

Plac Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

NIP: 676 101 37 17 

e-mail: anna.wawruch@um.krakow.pl 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

NIP: 679 311 27 99 

e-mail: pcypryanski@symbioza-krakow.pl 

 

II. CEL 

Zajęcia terapeutyczne i rekreacyjne mają zachęcić mieszkańców Krakowa do aktywności 

fizycznej, w ramach miejskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej „Kraków w formie”. 

Spotkania z zawodową terapeutką, Panią Martą Cypcar pozwolą na przeprowadzenie 

przyrodniczych spacerów oraz na poznanie lasu wszystkimi zmysłami (słuch, smak, węch, 

dotyk). Spotkania mają dać krakowianom i krakowiankom możliwość obcowania  

z przyrodą, poznania lasu i świata przyrody od fachowej strony, łącząc jednocześnie walory 

lecznicze, edukacyjne i rekreacyjne. 

Dodatkowe atuty akcji: 

• promocja zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania wolnego czasu, 

• upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, 

• promocja Miasta Kraków wśród mieszkańców. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Spacery odbędą się w dniach: 3 i 17 czerwca 2022 oraz 1, 15 i 29 lipca w godzinach  

9.00-11.00. 

2. Spacery odbędą się w Lesie Wolskim, zbiórka w Centrum Edukacji Ekologicznej 

Symbioza, al. Żubrowa 15.  

3. W przypadku złych warunków atmosferycznych spacer może zostać odwołany po uprzedniej 

decyzji organizatorów.   

4. W przypadku zmiany terminów spacerów wynikających ze złych warunków atmosferycznych 

rezerwacje zachowują ważność. W celu ich odwołania prosimy o kontakt z recepcją Centrum pod 

numerem telefonu 12 20 18 840.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Organizator określa limit uczestników: 10 osób na jedne spotkanie (łącznie 50 osób).  

2. Udział w spacerach jest przeznaczony dla krakowian i krakowianek po 50 roku życia. 

3. Udział w spacerach jest bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest elektroniczna rejestracja na stronie: bilety.symbioza-

krakow.pl. 

5. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 



6. Lista zostanie zamknięta po osiągnięciu limitu uczestników. Organizator nie prowadzi 

zapisów na listę rezerwową. 

7. Od godziny 8:45 Organizator będzie weryfikował na miejscu listę uczestników spacerów 

zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami. 

8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do odręcznego podpisania niniejszego Regulaminu przed 

rozpoczęciem zajęć, potwierdzając zapoznanie się z nim i jego akceptację. 

9. Uczestnicy biorący udział w zajęciach powinni stosować się do poleceń prowadzącej  

i przedstawicieli Organizatorów oraz do ogólnych przepisów obowiązujących na terenach 

leśnych, powszechnie obowiązujących przepisów dot. ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz 

wytycznych Organizatora dotyczących bezpieczeństwa związanego z aktualną sytuacją 

epidemiczną. 

10. Osoby nie stosujące się do powszechnie obowiązujących w dniu odbywania spaceru 

przepisów prawa, zasad związanych ze stanem epidemii lub stanu bądź w inny sposób 

zagrażające pozostałym uczestnikom wydarzenia mogą zostać wyproszone ze spaceru. 

Ostateczna decyzja o wyproszeniu z udziału w spacerze należy do Organizatora. 

11. W przypadku gdy podczas spaceru uczestnik zauważy u siebie niepokojące objawy 

pogorszającego się stanu zdrowia, zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania spaceru, 

zawiadomienia prowadzącej, a tym samym przerwania udziału w wydarzeniu. 

12. Uczestnik spaceru oświadcza, że w przeciągu ostatnich 48h poprzedzających spacer nie 

miał kontaktu (wiedzy o takim kontakcie) z osobą zakażoną COVID-19 oraz nie wystąpiły  

u niego niepokojące objawy, które mogą wskazywać na zakażenie (gorączka, kaszel, katar, złe 

samopoczucie). 

13. Po stronie uczestnika leży monitorowania swojego ogólnego stanu zdrowia oraz podjęcie 

ostatecznej decyzji o udziale w spacerze. 

14. Organizator nie zapewnia szatni i węzła sanitarnego.  

15. Poziom trudności zajęć spacerowych będzie dostosowany do danej grupy uczestników na 

podstawie oceny prowadzącej. Spacery, jak każda forma aktywności, mogą wiązać się  

z ryzykiem wystąpienia kontuzji. 

16. Uczestnicy spacerów powinni posiadać strój oraz obuwie adekwatne (sportowe) do 

planowanej aktywności oraz do panujących warunków atmosferycznych. 

17. W spacerach mogą wziąć udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział  

w zajęciach. Oceny swojego stanu zdrowia uczestnik dokonuje we własnym zakresie. 

18. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

19. Wydarzenie może być utrwalane i rozpowszechniane za pomocą dźwięku i obrazu, na 

podstawie czego będzie sporządzony film z wydarzenia i udostępniony we wszelkich 

materiałach promocyjnych Krakowa oraz Zarządu Zieleni Miejskiej, w tym w Internecie. 

20. Udział w spacerze jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego w ramach wydarzenia „Leśne kąpiele”, we wszystkich środkach przekazu,  

w tym sieciach komunikacji elektronicznej typu Internet, dla celów promocyjnych Miasta Kraków, 

celów edukacyjnych oraz dla celów informacyjnych o działalności Organizatorów w tym poprzez,  

w szczególności, prezentowanie zdjęć na stronach www.krakow.pl, www.symbioza-krakow.pl, 

www.zzm.krakow.pl oraz publicznego udostępniania nagrań dźwięku i obrazu na stronach 

internetowych Organizatorów. Zgoda na utrwalanie, korzystanie i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku jest udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Rejestracja internetowa odbędzie się na stronie internetowej bilety.symbioza-krakow.pl do 

wyczerpania limitu uczestników. 

2. Organizator nie pobiera opłaty za uczestnictwo w zajęciach. 



VI. FINANSOWANIE 

Koszty organizacji zajęć sportowych pokrywa Gmina Miejska Kraków. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem 

decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą 

przetwarzane w celu realizacji usługi świadczonej w Centrum Edukacji Ekologicznej 

„Symbioza”. 

Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej 

wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 8 marca 

2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwum zakładowego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie 

odpowiedzialnych za prowadzenie zadań realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej 

„Symbioza”. 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta. 

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na 

podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Dane identyfikacyjne IOD: Monika Warchoł. Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20,  

30-059 Kraków; adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W trakcie zajęć sportowych uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Przystąpienie 

przez uczestników do zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu zajęć. 

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, u prowadzącej przed 

zajęciami oraz na stronach internetowych Organizatorów: www.krakow.pl i www.symbioza-

krakow.pl 

 

Kraków, 18 maja 2022 roku 


