
 

 

 

Zarządzenie  Nr 23/2020 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 09 września 2020 roku 

 

 

w sprawie organizacji  imprezy  rekreacyjno–sportowej: „XIII Wrześniowego Pieszego Rajdu 

Pamięci” przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy  

ul. Rynek 21, zarządzam, co następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Serocku zorganizuje w dniu 26 września 2020 r. imprezę  rekreacyjno–sportową  

pn „XIII Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci”.  

2. Regulamin oraz program imprezy,  o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtgiydg


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2020 
Prezesa Zarządu Spółki 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 09 września 2020 roku 

 

 
R E G U L A M I N 

13 WRZEŚNIOWEGO PIESZEGO RAJDU PAMIĘCI 
26.09.2020r. 

 
 
 

• INFORMACJE OGÓLNE 

 

Rajd pieszy ma na celu propagowanie wiedzy historyczno-krajoznawczej 

dotyczącej terenu Miasta i Gminy Serock, uczczenie 100. Rocznicy Bitwy 

Warszawskiej. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta i 

Gminy Serock, a przede wszystkim do uczniów, rodzin, dorosłych mieszkańców gminy 

oraz wszystkich innych chętnych.  

Ze względu na obostrzenia medyczne, Rajd zostanie przeprowadzony 

jednotorowo w kategorii swobodny przemarsz.   

W dniu 26 września od godz. 9.30 do godz. 10.00 na Plaży Miejskiej w Serocku, 

służby medyczne dokonają sprawdzenia temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk 

wszystkim członkom startujących drużyn. 

W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemicznego Rajd zostanie odwołany. 

 

• ORGANIZATORZY 

 

• Miasto i Gmina Serock 

• Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

• Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 

• Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności 

• Stowarzyszenie „Nasze Zegrze” 

 

• DATA I MIEJSCA PRZEPROWADZENIA 

Termin: 26.09.2020 r., początek rajdu godz. 10.00, 

zakończenie rajdu ok. godz. 13.00 



 

 

 

Trasa rajdu: Serock, start - Plaża Miejska, brzeg Zalewu Zegrzyńskiego, Jadwisin, 

Zegrze CSŁiI - meta. 

 

Trasę zabezpiecza organizacyjnie Stowarzyszenie „Nasze Zegrze" (6 osób) i Oddział 

Zegrze ŚZPŻŁ (2 osoby) 

 

• UCZESTNICY 

 

W kategorii swobodny przemarsz drużyny 3 osobowe: kapitan i 2 członków: 

a) uczniowie  Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z Miasta i Gminy Serock  

b) seniorzy z powiatu legionowskiego 

c) służby mundurowe policjanci, żołnierze, strażacy i strażnicy miejscy 

d) rodziny i przyjaciele. 

Kapitan drużyny (jeden z członków) musi posiadać telefon komórkowy. 

 

• ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W RAJDZIE 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie: 

przez stronę www.strefazajec.pl  

lub 

(na odpowiednim formularzu – do pobrania) powinno zostać dostarczone osobiście, 

wpłynąć pocztą, faksem lub mailem do dnia 23.09.2020 r. na adres: 

Serockie Inwestycje Samorządowe, ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock 

tel/faks:  (22) 782 73 50 

e-mail: biuro@sis.serock.pl  

 

• PRZEBIEG RAJDU 

 

Rajd zostanie zorganizowany na trasie Serock – start plaża miejska - meta 

Zegrze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Na trasie rajdu planuje się 

zorganizowanie 2 (dwóch) punktów kontrolnych, obsadzonych zespołem 

organizatorów. 

http://www.strefazajec.pl/
mailto:biuro@sis.serock.pl


 

 

 

Trasa  rajdu Serock- Zegrze 

Start: Serock – plaża miejska 

• Punkt kontrolny – Jadwisin – brzeg Zalewu Zegrzyńskiego 300 m  

na północ od Ośrodka „Mila” 

• Punkt kontrolny – Jadwisin – brama wjazdowa na boisko przed Szkołą  

od strony pól uprawnych. 

Meta: Zegrze – CSŁiI ul. gen. H. Cepy przy boisku piłkarskim. 

 

Drużyny startują w odstępach kilkuminutowych. 

Na zakończenie rajdu przewiduje się poczęstunek dla uczestników, medale i upominki. 

Po dekoracji delegacje zapalą znicze przy tablicy upamiętniającej miejsce, 

rozstrzelanego przez Niemców w 1944 roku, oficera Armii Krajowej Konstantego 

Radziwiłła. 

 

• UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat 

bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 

zawodach, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup 

stosownego ubezpieczenia NNW. 

2. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje obsługi 

medycznej dot. kontynuowania zawodów są ostateczne i wiążące dla zawodnika. 

3. W trakcie zawodów uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz 

zakaz zaśmiecania trasy zawodów (poza strefami wyznaczonymi) i dbanie o środowisko 

naturalne. 

4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

6. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym 

ryzyko. 



 

 

7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej 

licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i 

rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i 

publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na 

stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

8. Dane osobowe uczestników Rajdu Pamięci będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia imprezy, 

9. Dane osobowe uczestników Rajdu Pamięci będą wykorzystywane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administratorem danych 

osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, w związku 

z udziałem w Rajdu Pamięci obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz 

z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza dane osobowe  
w ramach tych procedur dla celów niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla celów niezbędnych ze względów związanych z interesem publicznym w 
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, na 

podstawie ustawy o COVID-19 i w związku z wydanymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 
Ministra Edukacji Narodowej (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani 

też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  
uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są mogą być przechowywane do czasu oficjalnego 

zniesienia stanu epidemii. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania   
i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce 

prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 


