
Letnia kampania 
Paszport turystyczny  

„Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” 
 
 

REGULAMIN 

 
§ 1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła”, jest 
Miasto Jasło, z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 12, zwane dalej „organizatorem”. 

2. Celem akcji są działania z zakresu upowszechniania turystyki i lokalnego dziedzictwa, a także 
promocja Jasła poprzez zwiedzanie miasta i odkrywanie jego walorów turystycznych i rozwiązywanie 
zadań o tematyce związanej z Jasłem. 

3. Letnia kampania Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” trwać będzie do końca 
września 2020 r. 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady udziału 

1. Letnia kampania Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła”, ma charakter otwarty  
i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych poznawaniem miasta Jasła, w szczególności 
rodzin, dzieci i młodzieży, a także osób odwiedzających Jasło i turystów.  

2. Udział w Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” jest bezpłatny 
i dobrowolny. 

3. Aby wziąć udział w Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” 
należy odebrać karty gry do sześciu jasielskich gier turystycznych z CITiK Jasło lub pobrać ze strony 
www.citik.jaslo.pl (zakładka: turystyka, miejskie gry turystyczne) oraz odebrać paszport turystyczny  
z Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, ul. Sokoła 8, a następnie zebrać pieczątki, 
potwierdzające ukończenie każdej z miejskiej gry turystycznej. 

4. Uczestnictwo w akcji, o której mowa w ust. 1  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie 
udziału w akcji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.  

5. Osoby, które zdobędą wszystkie pieczątki w paszporcie turystycznym, otrzymają upominki  
w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle. 

6. Organizator oświadcza, iż udział w Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego 
Miasta Jasła” następuje na wyłączną, własną odpowiedzialność i ryzyko uczestnika. Uczestnicy 
poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie pełną 
odpowiedzialność biorą rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za wszelkie działania osób biorących udział w Letniej kampanii oraz jakiekolwiek 
szkody poniesione przez uczestnika lub wyrządzone przez niego innym osobom oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne. 

 

§ 3. Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych jest Organizator tj. Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12,  
38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz 
telefonicznie: 13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 
poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody.  

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym mediom.  

http://www.citik.jaslo.pl/
mailto:urzad@um.jaslo.pl


5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub 

do momentu cofnięcia zgody.  
7. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 
ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  
w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi 
uczestnictwo w Letniej kampanii Paszportu turystycznego „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła”. 

10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany. 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.citik.jaslo.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie organizator. 

4. Dodatkowe informacje na temat Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego 
Miasta Jasła” będą udzielane w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, ul. Sokoła 8, 
w godzinach pracy, tj. pon-pt: 9.00-17.00, sob: 10.00-17.00, niedz: 11.00-16.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citik.jaslo.pl/


PROTOKÓŁ ODBIORU UPOMINKU 

w Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” 

 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………….……………………………… 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór upominku w Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego 
Miasta Jasła”. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora akcji do 
celów związanych bezpośrednio z akcją i jej promocją. Zostałem/am poinformowany, że podanie przeze 
mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. Wycofanie przeze mnie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Letniej 
kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła”.  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku 

wykonania zdjęć z otrzymania upominku, w materiałach informacyjno-promocyjnych, w tym na stronie 
www.citik.jaslo.pl oraz na profilu facebookowym Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle. 

 

……………………………………   …………………………………… 
           Miejscowość, data                       Podpis uczestnika 

 
 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………..……………………… (imię i nazwisko dziecka)  
w Letniej kampanii Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła”. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych bezpośrednio z akcją i jej promocją.  
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w przypadku 

wykonania zdjęć z otrzymania upominku, w materiałach informacyjno-promocyjnych, w tym na stronie 
www.citik.jaslo.pl oraz na profilu facebookowym Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle. 
 

 

        …………………………………… 
                               Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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