
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IV Ogólnopolski Zlot Karawaningowy: Mazurskie Piekiełko
Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, 10-12 września 2021 r.

Prosimy o zapisanie tego pliku na dysku komputera (lub innego urządzenia).
Formularz należy wypełnić danymi osoby, która dokona wpłaty za pobyt Załogi w czasie
IV Ogólnopolskiego Zlotu Karawaningowego: Mazurskie Piekiełko.
Po uzupełnieniu, formularz należy zapisać na dysku urządzenia i odesłać na adres: zloty@elcamp.pl
Koszt pobytu za cztery osoby (Załoga) to 380 zł; za każdą, dodatkową osobę: 70 zł
Po wypełnieniu i odesłaniu formularza prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 
14 1910 1048 2116 2832 4314 0001 - tytułem: Mazurskie Piekiełko

1)
2)

3)
4)
5)

Imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty za Załogę*:
Liczba zgłaszanych osób*:
Deklarowana kwota wpłaty*:
Adres email*:
Nr telefonu*:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), wyrażam zgodę na (proszę zaznaczyć):

Załoga zostanie zarejestrowana po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym.
Potwierdzenie wpłaty i uczestnictwa zostaną do Państwa wysłane na adres email podany 
w formularzu zgłoszeniowym.
W razie problemów lub pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. (+48) 12 276 90 06, (+48) 602 583 657

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, numeru 
telefonu komórkowego przez Elcamp RV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 
jawna, z siedzibą w Krakowie 30-376, przy ul. Tynieckiej 118e, w celu udzielenia informacji
z wykorzystaniem formularza kontaktowego; *POLE OBOWIĄZKOWE

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu email przez Elcamp RV, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, z siedzibą w Krakowie 30-376, 
przy ul. Tynieckiej 118e, w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji 
handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany email;

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu komórkowego przez 
Elcamp RV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, z siedzibą w Krakowie 
30-376, przy ul. Tynieckiej 118e w celach marketingowych, przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy 
Prawo telekomunikacyjne.

*pola obowiązkowe

TAK*/ NIE

TAK / NIE

TAK / NIE



V. Przetwarzanie danych osobowych
1. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez 
Uczestników w związku z rejestracją uczestnictwa 
w Zlocie oraz uiszczeniem wpisowego.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Zlocie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym 
dla prawidłowego przebiegu rejestracji Uczestników oraz ich uczestnictwa w Zlocie.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej 
realizacji Zlotu oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń Uczestników.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Organizatora 
dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
i prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są jego 
danymi oraz, że są one zgodne z prawdą.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elcamp RV spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, z siedzibą w Krakowie 30-376, 
przy ul. Tynieckiej 118e, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem: 0000881215, posiadająca NIP: 6793010395, REGON: 
120939158. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować 
w następujący sposób:
korespondencyjnie na adres: Elcamp RV sp. z o.o. sp. j., ul. Tyniecka 118e, 
30-376 Kraków, przez e-mail:  info@elcamp.pl, telefonicznie: +48 12 276 90 06

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) na podstawie Pani/Pana zgody na (art. 6 ust. 1 lit. a),  
b) w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy 
oraz w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług 
- na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) w celu badania rozwoju produktów i usług administratora, w celach 
analitycznych i statystycznych na wewnętrzne potrzeby administratora, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności na terenie siedziby administratora 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa  informatycznego, optymalizacji procesu 
obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej
– na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podwykonawcy, podmioty współpracujące z Administratorem w tym podmioty 
świadczące usługi księgowe, informatyczne, prawne, ochrony, pocztowe 
lub kurierskie, podmioty dostarczający oprogramowanie oraz uczestniczące
przy obsłudze strony internetowej www.elcamp.pl i/lub www.globe-traveller.pl 
oraz stron powiązanych,
b) nasi pracownicy i współpracownicy,
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe  przetwarzane przez nas w celu związanym z zawarciem
i realizacją umowy będą przechowywane przez okres właściwy do upływu terminu 
wniesienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane 
przetwarzane  dla celów związanych z działaniami marketingowymi własnych 
produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przechowywane będą 
do czasu wniesienia  sprzeciwu. Dane przetwarzane w innych celach 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przechowywane będą  przez okres 
realizacji tych celi, chyba że w związku z wniesieniem sprzeciwu administrator 
będzie zobowiązany do wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych. 
Dane przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych celi, 
tj. co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane 
w zakresie wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawny będą 
przechowywane do czasu wypełnienia tych obowiązków.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko 
przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni 
wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@elcamp.pl,
c) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym 
momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność 
dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej 
samej formie, w jakiej została ona udzielona,
d) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,
e) podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem 
zawarcia umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest 
dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja umowy nie będą 
możliwe. 

REGULAMIN  IV OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KARAWANINGOWEGO
MAZURSKIE PIEKIEŁKO, RYN, 10-12 WRZEŚNIA 2021 r.

I. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Zlot – IV Ogólnopolski Zlot Karawaningowy „Mazurskie Piekiełko“ odbywający 
się w Rynie w dniach 10-12.09.2021 r., organizowany we współpracy z Panem 
Michałem Szatanek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Michał 
Szatanek „Grupa Szatanek  Polska”;
2. Organizator - Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa z siedzibą 
w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa, wpisane do Rejestru 
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782238, 
akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
zarejestrowane jako podatnik VAT czynny - NIP 1132996824, REGON 383126968, 
wraz z Michałem Szatanek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Michał Szatanek „Grupa Szatanek Polska”, ul. Konrada Vietha 86/1, 26-600 
Radom, posiadającym numer NIP: 7962533045;
3. Regulamin - niniejszy Regulamin IV Ogólnopolskiego Zlotu Karawaningowego 
„Mazurskie piekiełko“ w Rynie w dniach 10-12.09.2021 r.
4. Uczestnik - każda osoba biorąca udział w Zlocie na podstawie dokonanej 
rejestracji i opłacenia wpisowego;
5. Kompleks „Bocianie Gniazdo“- pole kempingowe przy pensjonacie „Bocianie 
Gniazdo“ w Rynie (Mazurska 30, 11-520 Ryn) wraz z budynkami pensjonatu oraz 
przyległym terenem.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestników Zlotu.
2. Uczestnicy obowiązani są także do przestrzegania regulaminu kompleksu 
„Bocianie Gniazdo“.
3. Niniejszy Regulamin zostaje doręczony Uczestnikom wraz z pakietem 
startowym, przekazywanym po przybyciu na miejsce Zlotu. Jest także 
powszechnie dostępny na stronie internetowej Organizatora.
4. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia, a także osoby 
niepełnoletnie, pod warunkiem, że biorą udział w Zlocie pod opieką co najmniej 
jednego z opiekunów prawnych.
5. Uczestnicy mogą brać udział w Zlocie samodzielnie lub w załogach.
6. Niniejszy Zlot nie stanowi imprezy masowej.

III. Przebieg Imprezy
1. Uczestnicy rejestrują swój udział w Zlocie:
a) on-line poprzez zgłoszenie na adres zloty@elcamp.pl
b) osobiście, po przybyciu na miejsce Zlotu, od dnia 09.09.2021 r.
2. Warunkiem poprawnej rejestracji jest opłacenie wpisowego w następującej 
wysokości:
a) 380 zł/załoga; podana cena dla załogi dot. załóg 4 osobowych, dla załóg 
powyżej 4 osób do kwoty należy doliczyć 70 zł/os.
3. Zakwaterowanie uczestników Zlotu odbywa się na terenie kompleksu „Bocianie 
Gniazdo“. Uczestnicy przebywają w pojazdach kempingowych, którymi przybędą 
na Zlot. Istnieje dodatkowa, odpłatna możliwość zakwaterowania w obiektach 
pensjonatu.
4. Wpisowe obejmuje:
a) udostępnienie miejsca na polu kempingowym dla postoju pojazdu 
kempingowego wraz z dostępem do prądu 
oraz do zaplecza higieniczno-sanitarnego;
b) pakiet startowy (program zlotu wraz z Regulaminem, broszury reklamowe 
sponsorów);
c) wieczorną biesiadę w miejscowej tawernie i ognisko;
d) regaty;
e) konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych
5. Organizator zapewnia możliwość udziału w dodatkowych, odpłatnych 
atrakcjach:
a) kurs motorowodny;
b) zwiedzanie zamku w Rynie;
c) spływ kajakowy rzeką Krutynia;
d) wycieczka do Twierdzy Boyen w Giżycku

IV. Obowiązki Uczestników
1. Na terenie Kompleksu „Bocianie Gniazdo“ w trakcie trwania Zlotu zabrania się:
a) poruszania się pojazdami kempingowymi  poza  koniecznością dojazdu 
do przydzielonego miejsca postojowego i  wyjazdu z Kompleksu;
b) poruszania się pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających i przez osoby nie posiadające do tego wymaganych uprawnień;
c) rozpalania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi; dopuszcza 
się gotowanie przy użyciu palnikówi kuchenek turystycznych;
d) zachowań stwarzających bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo 
dla życia, zdrowia, lub mienia innych Uczestników Zlotu;
e) wnoszenia i posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
f) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych;
g) zaśmiecania terenu Kompleksu.
2. Na terenie Kompleksu „Bocianie Gniazdo“ w trakcie trwania Zlotu obowiązuje 
cisza nocna pomiędzy godz. 23.00 a 6.00 rano.
3. W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień pkt IV. 1 i 2 
niniejszego Regulaminu, Organizator może upomnieć Uczestnika. W razie braku 
zastosowania się do upomnienia, Organizator może wyprosić Uczestnika 
z Kompleksu „Bocianie Gniazdo“ i wykluczyć go z dalszego uczestnictwa w Zlocie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania i wykorzystania materiałów 
filmowych i fotograficznych, dokumentujących przebieg Zlotu dla celów 
dokumentacyjnych, reklamowych i marketingowych. Uczestnictwo w Zlocie jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika 
utrwalonego w wykonanych materiałach filmowychi fotograficznych, dla celów 
reklamowych i marketingowych Zlotu.
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