Regulamin uczestnika Zlotu ZHP „GDAŃSK 2018”
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Organizatorem Zlotu ZHP Gdańsk 2018, zwanego dalej Zlotem, jest Związek Harcerstwa Polskiego
- Główna Kwatera ZHP, z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Konopnickiej 6 (kod pocztowy: 00-491
Warszawa) w imieniu i na rzecz której działa Komenda Zlotu powołana Rozkazem Naczelnika ZHP
oraz działająca na podstawie stosownych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez
Naczelnika i Skarbnika ZHP.
Niniejszy regulamin wydaje się na podstawie pkt. 8.1. Regulaminu Wykonawczego Zlotu ZHP
„Gdańsk 2018” (Uchwała Głównej Kwatery ZHP 12/2018 z dnia 25 maja 2018 r.).
Organizatorem form wypoczynku dzieci i młodzieży, odbywających się w związku ze Zlotem są
odpowiednie chorągwie Związku Harcerstwa Polskiego.
Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, kadry oraz wszystkich osób
przebywających stale lub czasowo na terenie Miasteczka Zlotowego na Wyspie Sobieszewskiej w
Gdańsku oraz w innych miejscach i obiektach realizacji programu Zlotu.
Uczestnicy mają prawo do pełnego korzystania z oferty programowej Zlotu i uczestnictwa we
wszystkich zajęciach odbywających się podczas jego trwania na równych zasadach. Zasady
rozdziału miejsc na poszczególnych zajęciach programowych określa Komenda Zlotu.
Zasady szczególnego bezpieczeństwa podczas zajęć programowych podaje do bezwzględnego
przestrzegania obsługa punktu programowego. Niezastosowanie się do podanych zasad
bezpieczeństwa może spowodować usunięcie uczestnika z zajęć lub ich przerwanie.
Uczestnicy Zlotu mają równe prawo pełnego dostępu do wszystkich urządzeń zlotowych dla nich
przeznaczonych na zasadach ogólnych.
Uczestnicy Zlotu mają obowiązek stosowania się do Prawa Harcerskiego. Uczestnicy Zlotu, którzy
nie są członkami ZHP stosują się do Prawa Skautowego obowiązującego w ich Organizacji z
zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
Zabrania się wnoszenia na teren Zlotu broni palnej, białej (w przypadku uczestników dopuszczalne
są noże z ostrzem do 10 cm), wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych i
innych niebezpiecznych narzędzi. Decyzja w sprawie odmowy lub dopuszczenia danego
przedmiotu do wniesienia na teren i do obiektów Zlotu należy do Szefa Zabezpieczenia Zlotu.
Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
zakaz
palenia
tytoniu (poza
miejscami
wyznaczonymi) oraz
stosowania
substancji
psychoaktywnych.
Zabrania się blokowania wjazdów oraz dróg ewakuacyjnych.
Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Komendę Zlotu.
Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się decyzjom i poleceniom Komend Gniazd oraz
Komendy Zlotu, podporządkowania się poleceniom i postanowieniom Służb Zlotu, wykonywania
poleceń Drużynowych Drużyn Zlotowych.
Wszystkie osoby przebywające na terenie zlotu zobowiązane są do stałego noszenia chusty
zlotowej oraz noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów i okazywania ich na wezwanie
Harcerskiej Służby Zabezpieczenia oraz uprawnionym członkom kadry Zlotu.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku na terenie swoich Gniazd oraz
całego Zlotu, także do przestrzegania higieny osobistej.

16. Uczestnikom zabrania się w czasie zlotu przechowywania żywności poza miejscami do tego
wyznaczonymi. Zawartość pakietów żywnościowych należy zużyć w ciągu 24 godzin.
17. Wodę pitną można pobierać wyłącznie z oznakowanych ujęć na zlocie.
18. W przypadku zaobserwowanego zagrożenia bezpieczeństwa, uczestnik Zlotu jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Harcerską Służbę Zabezpieczenia.
19. Uczestnicy Zlotu podlegają obowiązkowi pełnienia służb wewnętrznych w Gniazdach na zasadach
ustalonych przez komendy gniazd zlotowych.
20. Drużynowi Drużyn Zlotowych odpowiadają bezpośrednio za stosowanie się swoich podwładnych do
postanowień regulaminowych oraz ich zachowanie podczas Zlotu. Drużynowi i Zastępowi Zlotowi
odpowiadają za zdrowie i życie swoich podopiecznych na ogólnie przyjętych zasadach.
21. Wszelkie urazy i zachorowania należy zgłaszać do personelu medycznego właściwego gniazda lub
członków Służby Medycznej Zlotu pełniących w danej chwili swój dyżur.
22. Uczestnicy nie mogą samowolnie i bez zgody przełożonych opuszczać terenu Zlotu.
23. Wszelkie wyjścia poza teren Zlotu odbywają się w sposób zorganizowany pod opieką pełnoletnich
Zastępowych i drużynowych Zlotowych. Wyjścia poza teren zlotu drużyn i zastępów powinny być
zgłaszane do oboźnego gniazda, po uprzednim spełnieniu wymogów Komendy Zlotu.
24. Zakazuje się palenia ognisk i używania otwartego ognia poza miejscami wyznaczonymi. Zasady
korzystanie z miejsc ogniskowych określa odrębny regulamin.
25. Cisza nocna na terenie zlotu obowiązuje od godziny 23:30 do 6:00. W czasie ciszy nocnej
uczestnicy zobowiązani są do przebywania na terenie zlotu, poza uczestnikami biorącymi udział w
zajęciach nocnych. W czasie obowiązywania ciszy nocnej należy umożliwić spoczynek uczestnikom
i kadrze zlotu.
26. W godzinach 6:00-23:00 na terenie zlotu obowiązuje zakaz ruchu samochodów (za wyjątkiem
samochodów funkcyjnych służb zlotowych i autobusów). Wytyczne dotyczące ruchu pojazdów
określa odrębny regulamin.
27. Strojem obowiązującym uczestników jest mundur harcerski w trakcie wydarzeń oficjalnych oraz
koszulka harcerska i chusta zlotowa w trakcie realizacji programu zlotu. Chusta zlotowa
przeznaczona jest do noszenia na mundurze i ubiorze polowym.
28. Podczas Ceremonii Otwarcia, wieczornych koncertów oraz Ceremonii Zamknięcia w miejscu tych
wydarzeń obowiązują przepisy dotyczące imprez masowych i regulamin imprezy masowej.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione bez opieki na
terenie Zlotu.
30. W przypadku rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu komenda gniazda lub
Komenda Zlotu może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wydaleniu uczestnika/ kadry/ gościa ze
zlotu. Dotyczy to zwłaszcza osób będących pod wpływem alkoholu lub używek, próbujących
wnieść na teren zlotu niedozwolone substancje (alkohol, tytoń, używki) lub stwarzających
zagrożenie dla porządku publicznego.
31. Komenda Zlotu dokonuje ostatecznej interpretacji Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby może dokonać niezbędnych zmian w jego postanowieniach.
32. W sytuacjach nie ujętych w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy
prawa oraz regulaminy wewnętrzne ZHP.
33. Komendy gniazd zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem uczestników zlotu po
ich przybyciu na teren Zlotu.
Warszawa-Gdańsk, 25 maja 2018 r.
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Imię i nazwisko dziecka:



Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna):

Wykorzystujemy te dane osobowe na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Przechowujemy je do zakończenia Zlotu.

Oświadczenia Rodzica (Prawnego Opiekuna)
Oświadczam, że w razie zagrożenia życia dziecka, którego jestem opiekunem prawnym,
zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje na podstawie
decyzji podjętych przez właściwy personel służby zdrowia.
Podpis rodzica (prawnego opiekuna):

X

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestnika Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”, przyjmuję go do
wiadomości i stosowania.
Podpis rodzica (prawnego opiekuna):

X

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego wizerunku dziecka, którego
jestem opiekunem prawnym do celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego. Zgoda na
przetwarzanie wizerunku obejmuje tworzenie, powielanie, kadrowanie oraz kompozycję wizerunku w
materiałach Związku Harcerstwa Polskiego, używanych w ramach prowadzenia przez ZHP działalności
statutowej. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam dobrowolnie,
bezterminowo i nieodwołalnie.
Podpis rodzica (prawnego opiekuna):

X

zorganizowania powrotu Twojego dziecka do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Pragniemy również poinformować, że w związku z wykonywaniem przez Ciebie praw przysługujących
Twojemu dziecku/podopiecznemu wykorzystujemy Twoje dane osobowe zawarte we wnioskach o
realizację praw w celu identyfikacji i weryfikacji Twojej tożsamości w związku ze zgłoszonym w imieniu
dziecka/podopiecznego żądaniem oraz w celu weryfikacji umocowania do działania w imieniu
dziecka/podopiecznego wynikającego z więzi takiej jak władza rodzicielska lub opieka.
Wykorzystujemy te dane osobowe na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych osobowych oraz zapobieganiu i zwalczaniu
ewentualnych zarzutów naruszenia RODO. Przechowujemy je przez okres 3 lat.
Przysługujące Ci prawa zostały opisane poniżej.
Informacja dla uczestników
Drogi Uczestniku,
Zlot ZHP "Gdańsk 2018" (zwany dalej "Zlotem") to wielkie przedsięwzięcie, które odbyć się może
dzięki współpracy ZHP i poszczególnych chorągwi ZHP. Wiele czynności podejmowanych w toku tej
współpracy pociąga za sobą zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych uczestników, w tym
również Twoich danych osobowych. W związku z tym pragniemy udzielić Ci rzetelnej informacji o tym,
jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.
Kto jest kim?
Administratorami Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z
prawem wykorzystywanie tych danych osobowych, są:

Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska (zwana dalej "Chorągwią ZHP")
Zakres odpowiedzialności ZHP oraz Chorągwi ZHP jest różny, co opisujemy poniżej.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem opiekunem prawnym w
badaniach ankietowych i grupach fokusowych realizowanych w trakcie zlotu przez Związek Harcerstwa
Polskiego – Harcerski Instytut Badawczy, Gdańską Organizację Turystyczną oraz Gdańską Fundację
Rozwoju Gospodarczego.
Podpis rodzica (prawnego opiekuna):

X

Informacje dotyczące wykorzystywania Twoich danych osobowych
Informacja dla rodziców i opiekunów
Drogi Rodzicu, Drogi Opiekunie!
Powyższe informacje dotyczą wykorzystywania danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego
oraz wykonywania przysługujących mu praw. Prosimy, abyś zapoznał się z powyższymi informacjami
oraz, uwzględniając dojrzałość i stopień rozwoju Twojego dziecka/podopiecznego,

uświadomił mu, jak ważna jest ochrona danych osobowych,

wyjaśnił mu, w jaki sposób ZHP i Chorągiew ZHP wykorzystują jego dane osobowe,

uzyskał jego opinię i w miarę możliwości uwzględnił jego rozsądne życzenia przed wyrażeniem
zgody na przetwarzania jego danych osobowych lub przed wykonaniem przysługujących mu praw.
Ponadto, pragniemy poinformować, że w związku z organizacją Zlotu wykorzystujemy Twoje dane
osobowe zawarte w wypełnionej przez Ciebie karcie kwalifikacyjnej (adres miejsca zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu) w celu:

poinformowania Cię o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub
trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie

poinformowania Cię o wypadkach z udziałem Twojego dziecka/podopiecznego,

Po co nam Twoje dane osobowe?
Chorągiew ZHP zbiera Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w Zlocie i w karcie
kwalifikacyjnej, jak również dane dotyczące zapłat składki podstawowej zawarte w Ewidencji ZHP.
Zebrane w ten sposób dane osobowe Chorągiew ZHP wykorzystuje w następujący sposób:

przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie oraz sporządza listę uczestników i
przekazuje ją do Głównej Kwatery ZHP, działając w celu realizacji umowy zawartej na skutek
akceptacji Regulaminu przez uczestnika Zlotu;

podejmuje decyzję w sprawie zakwalifikowania uczestników do udziału w Zlocie, zapewnia
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczestnika oraz zróżnicowane i higieniczne żywienie, a także
informuje rodziców uczestników o wypadkach z udziałem uczestnika i przeprowadza postępowanie
powypadkowe, działając na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w ramach uprawionej działalności prowadzonej
przez ZHP jako stowarzyszenie o celach niezarobkowych;

prowadzi rachunkowość, działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości;
ZHP zbiera Twoje dane osobowe przekazane przez Chorągiew ZHP (imię nazwisko, przydział do
gniazda/służby/działu, numer PESEL, adres zamieszkania, numer kontaktowy osoby, którą należy
powiadomić o wypadku, preferowana opcja wyżywienia, rozmiar koszulki), a także dane dotyczące
Twojego zachowania na terenie Miasteczka Zlotowego (w tym dane dotyczące miejsca Twojego
przebywania). Zebrane dane osobowe ZHP wykorzystuje w następujący sposób:

sporządza i wydaje uczestnikom identyfikatory, zaopatrzone w indywidualny kod QR, umożliwia
uczestnikom na podstawie tych indywidualnych kodów wstęp i poruszanie się na terenie
Miasteczka Zlotowego i poza nim, w tym poruszanie się specjalnymi autokarami, a także zapewnia
zróżnicowane i higieniczne żywienie, działając w celu realizacji umowy zawartej na skutek
akceptacji Regulaminu przez uczestnika Zlotu;

sprawdza uprawnienia uczestników do przebywania na terenie Miasteczka Zlotowego, w tym
ustala ich tożsamość na podstawie okazanych dokumentów, a także monitoruje przebywanie
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uczestników na terenie Miasteczka Zlotowego – działając na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników Zlotu (w tym
na zapewnieniu, by osoby nieuprawnione nie miały wstępu na teren Miasteczka Zlotowego oraz by
liczba uczestników imprez masowych nie przekraczała założonego progu);
zapewnia koszulki zlotowe w odpowiednim rozmiarze, działając na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na ułatwieniu identyfikacji uczestników Zlotu w czasie
przebywania na terenie Miasteczka Zlotowego i poza nim;
utrwala wizerunek uczestników Zlotu na zdjęciach, działając na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na dokumentowaniu przebiegu Zlotu oraz opracowaniu
materiałów informacyjnych i promocyjnych;
rozpowszechnia materiały informacyjne i promocyjne zawierające utrwalony na zdjęciach
wizerunek uczestników Zlotu, działając na podstawie zgody, z wyjątkiem przypadku, gdy
wizerunek uczestników stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza;
dochodzi roszczeń lub broni się przed roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej w czasie trwania
Zlotu, działając na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dochodzeniu
lub obronie roszczeń w postępowaniu sądowym i pozasądowym;
prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość dotacji uzyskanych ze środków publicznych,
działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
W związku z organizacją Zlotu ujawniamy dane osobowe podmiotom, które podlegają naszym
poleceniom co do celów i sposobów wykorzystania danych osobowych. Są to tzw. podmioty
przetwarzające. Należą do nich:

Wena Sp. z o.o. Agencja ochrony - służba porządkowa, pomagająca ZHP zapewnić bezpieczeństwo
i porządek publiczny w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej;

Centium Software, A Division of Centium Software Pty Ltd z siedzibą w Luton, Bedfordshire w
Zjednoczonym Królestwie, operator systemu EventsAIR udostępniający Chorągwi ZHP formularze
rejestracyjne online oraz środowisko akredytacyjne i kontroli stref dostępu.
Ponadto, w związku z organizacją Zlotu możemy ujawniać dane osobowe uczestników służbom
zabezpieczenia medycznego i innym podmiotom udzielającym uczestnikom Zlotu świadczeń
zdrowotnych, Policji, prokuraturze, kuratorowi oświaty, państwowemu inspektorowi sanitarnemu i
innym uprawnionym organom państwowym.
Wreszcie, ZHP i Chorągiew ZHP udzielają sobie nawzajem pomocy w organizacji Zlotu. W szczególności
Chorągiew pomaga ZHP zebrać dane potrzebne do sporządzenia identyfikatorów, zaś ZHP pomaga
chorągwi wywiązać się z ciążącego na niej obowiązku zapewnienia uczestnikom higienicznego żywienia.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane wykorzystywane do celów rachunkowych, w tym do celów rozliczeń oraz sprawozdawczości
dotacji uzyskanych ze środków publicznych będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku
obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy zawierający dane osobowe.



wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją
szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które
realizujemy, wykorzystując Twoje dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie
ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto, masz prawo do żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane
osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania,
kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego
je pozyskaliśmy;

sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;

usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli:
o
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z
prawem
o
cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych
o
wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na
podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,

ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich
wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach,
gdy:
o
kwestionujesz prawidłowość danych osobowych
o
kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
o
nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
o
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl).
Jak możesz się z nami skontaktować?
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli lub w celu
skorzystania z przysługujących praw możesz skontaktować się z:

ZHP pod adresem e-mail: rodo@zhp.pl lub pod adresem ul. M. Konopnickiej 6 00-491
Warszawa; możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym
przez ZHP pod adresem e-mail: rodo@zhp.pl.

Chorągwią Wielkopolską ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań, biuro@zhp.wlkp.pl
Potwierdzam, że zapoznałem się z Informacją o wykorzystywaniu danych osobowych.
Podpis rodzica (prawnego opiekuna):

X

Dane obejmujące utrwalony na zdjęciach wizerunek uczestników Zlotu będą przechowywane do
cofnięcia wyrażonej zgody nie dłużej jednak niż przez 5 lat. Powyższe ograniczenie okresu
przechowywania nie dotyczy wykorzystywania tych danych w związku z prowadzeniem działalności
dziennikarskiej. Nie dotyczy również egzemplarzy materiałów informacyjnych i promocyjnych
wprowadzonych do obiegu i których właścicielem nie jest już ZHP.
Dane wykorzystywane do celów dochodzenia lub obrony roszczeń będą przechowywane przez okres 3
lat od zakończenia Zlotu.
Pozostałe dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia Zlotu.
Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo w każdej chwili:

wycofać zgodę na rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych zawierających
Twój wizerunek utrwalony na zdjęciach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych
negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania
Twojego wizerunku przed jej wycofaniem;
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