
Regulamin Jarosławskiego marszu na orientację  „Śladami niepodległości ” 

Założenia ogólne 

1. Marsz odbędzie się 21 września 2018r. na terenie miasta Jarosławia. 
2. Wydarzenie organizowane jest przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych  

i Ogólnokształcących im. Marii Curii - Skłodowskiej w Jarosławiu w ramach 
obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

3. Marsz został objęty patronatem: Starosty Jarosławskiego, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego i Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. 

4. Marsz został wpisany na listę 100 wydarzeń na stulecie odzyskania niepodległości 
Województwa Podkarpackiego. 

5. Udział w marszu mogą wziąć drużyny trzy – osobowe ze szkół podstawowych, 
ponadgimnazjalnych, instytucji i zakładów pracy z miasta Jarosławia. 

6. Termin marszu może ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne. 
Informacja o nowym terminie zostanie przekazana przez organizatorów. 

Cele: 

1. Rozwój zainteresowań historycznych wśród młodzieży i mieszkańców miasta 
Jarosławia. 

2. Poznanie historii miasta Jarosławia z okresu I wojny światowej. 
3. Prezentacja miejsc i wydarzeń związanych z przebiegiem działań wojennych podczas 

I wojny światowej na terenie miasta Jarosławia. 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie aktywnego udziału w życiu 

społeczności lokalnej. 

Organizacja: 

1. Każda szkoła/instytucja zgłasza do organizatorów 3 osobową drużynę (uczniowie 
szkół pod opieką jednego nauczyciela) w terminie do 12 września 2018r.   

2. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
zsschiosekretariat@interia.eu  

3. Zgłoszenie (zał. nr 1) powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły/ 
instytucji/zakładu pracy, imię i nazwisko opiekuna drużyny oraz jego adres mailowy, 
w przypadku instytucji/zakładu pracy imię i nazwisko lidera drużyny,  

4. Zgłoszenie powinno zawierać również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych, w przypadku uczniów podpisane przez  rodziców/opiekunów 
prawnych. (zał.  nr 2 i zał. nr 3) 

5. Zbiórka uczestników marszu w dniu 21 września 2018r. w Muzeum Kamienica 
Orsettich w Jarosławiu o godz. 10:00 

6. Zakończenie marszu w budynku Starostwa Jarosławskiego ok. godz. 13:00 
7. W dniu marszu drużyny otrzymują od organizatorów pakiet startowy zawierający 

informacje o przebiegu marszu. 



8. Podczas marszu każda drużyna powinna posiadać przynajmniej jeden telefon  
z aparatem fotograficznym. 

9. Zakres wiedzy historycznej: wiedza podstawowa historyczna z lat 1914-1918  
z uwzględnieniem historii miasta Jarosławia. 

10. Zadania do wykonania: Na podstawie mapy Jarosławia oraz uzyskanych od 
organizatorów wskazówek drużyna dociera do min.10 punktów związanych z historią 
Jarosławia, gdzie wykonuje w wyznaczonym czasie zadanie.  

11. Zaliczenie zadania: Przy każdym punkcie komisja potwierdza poprawność wykonania 
zadania na Karcie Marszu.  

12. Nagradzanie: ogłoszenie wyników nastąpi w auli Starostwa Powiatowego po 
przebyciu trasy przez wszystkie drużyny. Każdy uczestnik otrzymuje medal 
„Jarosławskie dla Niepodległej”, a trzy najlepsze drużyny nagrody rzeczowe. 

13. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów. 
14. W przypadku uzyskania prze kilka drużyn takiej samej liczby punktów o wyższym 

miejscu decyduje czas przejścia trasy.  
15. Czas trwania marszu: do max. 3 godz. 

 

Zasady bezpieczeństwa: 
1. W dniu marszu ruch drogowy nie będzie zamknięty. Drużyny poruszają się na własną 

odpowiedzialność stosując się do powszechnie obowiązujących zasad ruchu 
drogowego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i wypadki, 
które mogą mieć miejsce podczas marszu. 

 

Postanowienia końcowe: 
. 

1. Regulamin, druk zgłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych znajdują się na stronie internetowej organizatora: 
www.zsschiojaroslaw.edu.pl w zakładce „Jarosławskie dla niepodległej. 

2. W razie wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt pod nr tel.Bożena Wojciechowska 
697 867 057, Bernadetta Chrzan 695 177 399. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 

Karta uczestnictwa w jarosławskim marszu na orientację  „Śladami niepodległości ” 

 

 

 Nazwa 
szkoły/instytucji 

 
 
 

Dane kontaktowe 
szkoły/instytucji: 
adres, telefon, mail 
 

 

Imię i nazwisko 
nauczyciela/opiekuna 
drużyny oraz jego 
dane kontaktowe  
(telefon, mail) 
 

 

1.Imię i nazwisko 
uczestnika 
 

 

2.Imię i nazwisko  
Uczestnika 
 

 

3.Imię i nazwisko 
uczestnika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekunów prawnych/uczestników jarosławskiego 
marszu na orientację  „Śladami niepodległości ” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych na potrzeby 
organizacji jarosławskiego marszu na orientację  „Śladami niepodległości ”w zakresie danych 
personalnych i kontaktowych. 

                          

podpis rodzica(opiekuna)              …………………………………………………………… 
miejscowość i data                        ……………………………………………………………. 
        
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, 

Chemicznych i Ogólnokształcących  z siedzibą w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, tel: 16 621 64 
14 , mail: zsschiosekretariat@interia.eu 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i 
Ogólnokształcących w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel. nr. 16 621 64 14 lub adresem 
email (adres email): iodzsschio@gmail.com 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., a,c ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym 
Wykazie Akt obowiązującym z Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w 
Jarosławiu, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu. 

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

  

 

 

 

 



Zał. Nr 3 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Klauzula informacyjna dla pełnoletnich uczestników jarosławskiego marszu na 
orientację  „Śladami niepodległości ” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji 
jarosławskiego marszu na orientację  „Śladami niepodległości ”w zakresie danych 
personalnych i kontaktowych. 

                          

podpis uczestnika                           …………………………………………………………… 
miejscowość i data                        ……………………………………………………………. 
        
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 
8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, 

Chemicznych i Ogólnokształcących  z siedzibą w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, tel: 16 621 64 
14 , mail: zsschiosekretariat@interia.eu 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i 
Ogólnokształcących w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel. nr. 16 621 64 14 lub adresem 
email (adres email): iodzsschio@gmail.com 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., a,c ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

11. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym 
Wykazie Akt obowiązującym z Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w 
Jarosławiu, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu. 

12. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

13. Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

14. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

 

 

 

 

 


