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Cysterski Szlak Rowerowy – powstał jako pierwszy w Polsce szlak 
rowerowy w konwencji cysterskiej (przebiegający przez tereny związane  
z Cystersami, wykorzystujący oficjalne logo Szlaku Cysterskiego w Polsce). 
Szlak wiedzie z Poznańskiego Węzła Rowerowego przez Lasy Komunalne 
Miasta Poznania, dolinę rzeki Cybiny, Głównej dalej przez Puszczę 
Zielonka, do Wągrowca, Tarnowa Pałuckiego i Łekna.  
Zawraca następnie na tereny Puszczy – znajdując metę w Dąbrówce 
Kościelnej, na 143 km trasy.  
 

PUSZCZA ZIELONKA ZAPRASZA !!! 

www.turystyka.puszcza-zielonka.pl 
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XIII Rajd Cysterski 
14 września 2019 r. 

 
 

 
ORGANIZATOR RAJDU: 

• Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
 

 
 

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA: 
• Gminy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”: Czerwonak, 

Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, 
• Nadleśnictwo Łopuchówko, Babki i Durowo oraz Leśny Zakład 

Doświadczalny – Nadleśnictwo Zielonka, 
 

KOMANDOR RAJDU: Artur Krysztofiak 
 

  

TRASY ROWEROWE RAJDU: 
 

1. MALTAŃSKA z POZNANIA, start: godz. 9.00 Malta Źródełko –godzina 
9.45- parking przy pływalni „Wodny Raj” (miejsce zbiórki dla 
mieszkańców Swarzędza)- godz. 10.00 Gruszczyn- boisko sportowe – 
(dołączenie pozostałych mieszkańców Swarzędza) ok. 25 km*.  

2. GOŚLIŃSKA z MUROWANEJ GOŚLINY, start: godz. 11.00, Nowy Rynek 
na os. Zielone Wzgórza ok. 8,5 km* 

3. FAMILIJNA z KOZIEGŁÓW (polecana dla rodzin z dziećmi), start: 
godz. 10.00, Parking przed pływalnią w Koziegłowach, ok. 15 km*.  

4. MTB ze SKOKÓW, start godz. 9.00, Targowisko w Skokach, ok. 34km* 
5. POBIEDZISKA z Pobiedzisk start: godz. 10.00, Rynek w Pobiedziskach 

– ok. 25 km*.  
6. PUSZCZAŃSKA, start godz. 10.00, Kiszkowo -przy Hali Widowiskowo-

Sportowej, trasa: Kiszkowo-Dąbrówka  Kościelna -Zielonka - 
Pławno-Kamińsko-Potasze-Bolechówko-Owińska, ok.25km*. 

7. TAJEMNICZA – dowolna z dojazdem na metę do godz. 12.30, 
 

* - dystans wszystkich tras rowerowych liczony jest w jedną stronę i stanowi wartość 
szacunkową! 
 
TRASA NORDIC WALKING RAJDU: 

• TRASA „OWIŃSKA” – zbiórka godz.10.00  przy bramie wjazdowej, pod  
Pałacem von Treskow w Owińskach. Samochody zostawiamy na parkingu 
na Placu Przemysława w Owińskach. Długość trasy: ok. 10km. 

 
 

 

META RAJDU: przy Pałacu von Treskow w Owińskach;  
meta czynna w godz. 12.00-14.00. 
 

PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach głównych i łącznikowych będą 
prowadzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad 
grupą. 
 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: 
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 10 września 2019 (włącznie) do 
godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc: 
 

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ ELEKTRONICZNIE: na stronie:  
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl 
 
 

OSOBY, KTÓRE ZGŁOSZĄ SWÓJ UDZIAŁ W RAJDZIE OTRZYMAJĄ 
NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA: 
 

• pamiątkę z uczestnictwa w Rajdzie – rajdowy znaczek okolicznościowy, 
• ciepły posiłek na mecie, 
• przy zgłoszeniu w terminie uczestnictwo w tomboli z atrakcyjnymi 

nagrodami, 
 

UWAGA: W PRZYPADKU BRAKU ZGŁOSZENIA, ZGŁOSZENIA PO TERMINIE 
LUB PO WYCZERPANIU MIEJSC ORGANIZATORZY NIE GWARANTUJĄ 
SWIADCZEŃ!!! 
 
Limit miejsc: 400 osób 
 
UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu 

poszczególnych tras.  
• Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej! 
• Rajd odbywa się wyłącznie po wyznaczonych w terenie szlakach 

turystycznych. 
• DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ! 
• Zachowaj ostrożność na trasie: TWOJA LEKKOMYŚLNOŚĆ ZAGRAŻA 

TOBIE I INNYM, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO 
ZACHOWANIA! 

• Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY! Alkohol wrogiem 
turystów, unikaj go podczas wędrówki! 

• Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych 
osobowych oraz wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady z moją 
osobą) przez media i organizatorów (do celów związanych z organizacją 
rajdu). 
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• OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY 
DO ORGANIZATORA RAJDU. 

 

Ochrona danych osobowych – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 
Informujemy, że:  
 
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w związku z organizacją 
XIII Rajdu Cysterskiego organizowanego w dniu 14 września 2019 jest: 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 
62-095, ul. Nowy Rynek 8. Można się z nami skontaktować w następujący 
sposób: 
• listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8 
• przez e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl 
• telefonicznie: 61 811 41 42  
 
 
2. Cel, charakter i zakres przetwarzania  danych .  
a) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji, 
przeprowadzenia i promocji  imprezy XIII Rajd Cysterski oraz zapewnienia 
uczestnikom świadczeń rajdowych, weryfikacji list rajdowych i określeniu 
frekwencji, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach 
zgodnie z rozporządzeniem 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. 
 

      b) charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:  
      wywiązanie się z obowiązków Umowy Podstawowej, tj. zapisu uczestników na  
      Rajdy oraz sporządzenia formularzy zgłoszeniowych, sporządzenia końcowej  
      listy rajdowej i indywidualnych kart zgłoszeń zawierających oświadczenia  
      uczestników. 
 
      c) Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje (zwykłe/szczególne,  
      zakres) danych osobowych: nazwiska i imiona, daty urodzenia, adresy e-mail,  
      oraz nazwy miejscowości zamieszkania wraz z kodem pocztowym. 
  
     Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: uczestnicy  
     Rajdu. 
 

d) Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska 
uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, na stronie 
Organizatora. 
 
e) Państwa wizerunek wykorzystany zostanie w celu promocji imprezy 
turystycznej XIII Rajd Cysterski organizowanej w dniu 17 września 2019 r. 
oraz w celu promocji turystyki na stronach internetowych 

www.turystyka.puszcza-zielonka.pl, www.facebook.com/turystyka.zmpz oraz 
w mediach, we wszelkich formach 
publikacji, w szczególności plakatach 
reklamowych, ulotkach, drukowanych, materiałach promocyjnych, filmach 
promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w 
Internecie itp. 

  
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 
nieetyczne. 

 
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celu, o którym mowa powyżej w punkcie 1 OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO. 
 
3. Przekazywanie danych.  
 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom rajdu w 
celach organizacji imprezy oraz operatorowi zapisów online. 
 
 
4. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można 
kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas 
danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z 
inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8 
• przez e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl 
• telefonicznie: 61 811 41 42  
 
5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i 
podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 
 
Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi mają Państwo prawo 
do: 
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo dostępu do Państwa  danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Państwa  danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Państwa  danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa  danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa  danych ze 
względu na Państwa  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy 
się Państwa  danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  
g. prawo do przenoszenia Państwa  danych osobowych, tj. prawo otrzymania 
od nas Państwa  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, 
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abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia 
danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa  
zgody. 
 
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym 
inspektorem ochrony danych.  
Ponadto mają Państwo prawo do:  
Prawo wycofania zgody 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na 
posługiwanie się przez nas Państwa  danymi osobowymi. Jednak cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa  danymi 
osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej 
wycofaniem. 
Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w rajdzie.  
 
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w 
regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich 
uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
 

              
 


