
Lublin zobacz inaczej!
Regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu

§1
Organizator

1. Organizatorem Lublin zobacz inaczej! - zwanym dalej ‘Wydarzeniem’, jest Wydział Inicjatyw i Programów
Społecznych Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie oraz MPK
Sp. z o.o., zwani dalej ‘Organizatorem’.

2. Wydarzenie realizowane jest w ramach Programu Rodzina Trzy Plus.

§2
Uczestnicy 

1. Wydarzenie  skierowane  jest  do  lubelskich  członków  dużych  i  małych  rodzin:  rodziców,  dzieci  oraz
dziadków i babć, zwanych dalej ‘Uczestnikami’. 

2. Uczestnictwo w wydarzeniu ma charakter tzn. wejścia rodzinnego tj.: rodzic/e + dziecko/i,  dziadek/babcia
+ dziecko/i, indywidualnie pełnoletnia młodzież.

3. Udział nieletnich dzieci w Wydarzeniu możliwy wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna. Dziecko/i
bez pełnoletniego opiekuna nie zostanie wpuszczone do pojazdu.

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne. 

§3
Czas trwania 

1. Wydarzenie organizowane zostanie w dniach: 21, 22, 28, 29 maj oraz 4, 5, 11, 12 czerwca br. 
2. Każdego dnia odbędą się 2 kursy tj. o godzinie: 16.00 oraz 17.00 
3. Na każdy weekend przewidziana jest inna trasa przejazdu. 

Terminy przejazdów i ich trasy:
21 i 22 maj 

 Lubartowska (Brama Krakowska 03) – al. Tysiąclecia – Ruska – Biernackiego – Północna – Czechowska –
Leszczyńskiego – al. Popiełuszki – al. Sikorskiego – al. Kraśnicka – Zana – Wileńska – Głęboka – 
Narutowicza – Bernardyńska – Królewska – Lubartowska (Brama Krakowska 03)

 28 i 29 maj 
Al. Racławickie (Ogród Saski 03) - Długosza - Popiełuszki - al. Sikorskiego - al. Solidarności - al. 
Smorawińskiego - Rondo Berbeckiego - Andersa - Mełgiewska - nawrót na pętli - Mełgiewska - Hutnicza - 
Gospodarcza -Park Bronowice - Fabryczna - al. Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - Plac Wolności
- Narutowicza - Lipowa – Al. Racławickie (Ogród Saski 03).

 4 i 5 czerwca 
Lubartowska (Brama Krakowska 03) – Obywatelska – Jaczewskiego – Prusa – Dolna 3 Maja – 3 Maja – 
Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – Sowińskiego – Głęboka – Wileńska – Zana – Nadbystrzycka 
– Narutowicza – Plac Wolności – Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (Brama 
Krakowska 03)

 11 i 12 czerwca 
Królewska (przystanek Brama Krakowska 04) – Zamojska – Al. Zygmuntowskie – al. Piłsudskiego – 
Narutowicza – Głęboka – Sowińskiego – Al. Racławickie – Długosza – Leszczyńskiego – al. Solidarności – 
Wodopojna – Królewska (przystanek Brama Krakowska 04) 

4. Trasy realizowane będą w zabytkowym pojeździe Jelcz 272 MEX o nazwie Gutek.
5. Przejazd trwa nieprzerwanie ok. 1 godziny zegarowej.
6. Pojazd w trakcie realizacji trasy nie zatrzymuje się na żadne dodatkowe przystanki.
7. Podczas każdego kursu członkiem załogi Organizatora będzie kierowca oraz konduktor.
8. W trakcie każdego przejazdu zabezpieczona zostanie usługa przewodnika, który przybliży Uczestnikom 

historię lubelskich obiektów znajdujących się na trasie.
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§4
Rejestracja

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest poprawna i potwierdzona przez pracownika Wydziału Inicjatyw
i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin rejestracja.

2. Rejestracji dokonać można wyłącznie on-line za pośrednictwem strony www.trzyplus.lublin.eu
3. W  trakcie  rejestracji  zgłoszenia  wymagane  jest  podanie  m.in.  imion i  nazwisk  Uczestników,  danych

kontaktowych, liczby zgłaszanych osób oraz niezbędna jest akceptacja regulaminu i złożenie oświadczeń.
4. Dane  osoby  zgłaszającej  są  niezbędne  do wydania  biletu  uczestnictwa  przed  rozpoczęciem

przejazdu i wpuszczenia do pojazdu.
5. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Wydarzeniu gwarantuje, że wszystkie dane podane przez nią w trakcie

procesu rejestracji są prawidłowe.
6. Osoba zgłaszająca może dokonać jednorazowo 1 zgłoszenia na max. 6 osób, na jedną z wybranych tras.
7. Zgłoszenia dokonać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
8. Zgłoszeń można dokonać na minimum 3 dni przed dedykowanym weekendowym wydarzeniem.
9. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc. Organizator decyduje o terminie zakończenia

Rejestracji. 
10. Liczba miejsc udziału w Wydarzeniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc lub gdy zgłoszenie

następuje po terminie rejestracji.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych podczas dokonywania zgłoszenia

uniemożliwiających udział w wydarzeniu.
13. W momencie otrzymania potwierdzenia o zarejestrowaniu udziału w Wydarzeniu następuje potwierdzenie

przez Uczestnika zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.

§5
Zasady uczestnictwa

1. Uczestnik  przejazdu  zobowiązany  jest stosowania  się  do  ewentualnych  poleceń  porządkowych
Organizatora i osób przez niego upoważnionych.

2. Wstęp  do  pojazdu  możliwy  wyłącznie  po  sprawdzeniu  obecności  danych  osoby  na  liście
Uczestników przejazdu.

3. Sprawdzenie list uczestnictwa nastąpi ok. 10 min. przed odjazdem.
4. Osoby,  których dane nie  znajdą  się  na  liście  osób zarejestrowanych nie otrzymają biletu  i  nie

zostaną wpuszczone do pojazdu.
5. W przypadku  niewykorzystania  dostępnych  miejsc  na danej  trasie  istnieje  możliwość  wpuszczenia do

pojazdu  osób  bez  uprzedniej rejestracji.  Decyzję  o  wpuszczeniu  do  pojazdu  podejmuje  osoba
upoważniona przez  Organizatora.  Po  otrzymaniu  biletu  i  wejściu  do  pojazdu  osoba  ta  oświadcza,
iż akceptuje warunki udziału w wydarzeniu, którego treść stanowi Regulamin.

6. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników Organizator
zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika przed wejściem do pojazdu.

7. Po wejściu do pojazdu Uczestnik zobowiązany jest do:
1) zajęcia miejsca i trzymania się uchwytów lub poręczy,
2) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny,
3) dbania o czystość i porządek,
4) niezakłócania w jakikolwiek sposób spokoju innych Uczestników Wydarzenia, jak również innych

osób znajdujących się w pojeździe,
5) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
6) bezzwłocznego  informowania o  sytuacjach  niebezpiecznych  mogących  zagrażać  zdrowiu  lub

życiu Uczestników wydarzenia,
7) bezzwłocznego zgłaszania objawów niedyspozycji. 

6. W pojeździe zabrania się:
1) zajmowania miejsca lub zachowywania się w sposób ograniczający kierowcy widoczność lub w inny
sposób utrudniający prowadzenie pojazdu;
2) prowadzenia rozmowy z kierowcą w czasie jazdy; 
3) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu;
4) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy;
5) przemieszczania się w pojeździe podczas jazdy;
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6) otwierania i wychylania się przez okno jadącego pojazdu;
7) ruszania urządzeń w wyposażeniu pojazdu;
8) wyrzucania przedmiotów z pojazdu oraz rzucania nimi w pojeździe;
9) przebywania w zasięgu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania;
10) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach;
11) wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu po sygnale dźwiękowym;
12) wykonywania czynności mogących narazić inne osoby lub mienie na obrażenia lub szkody,
13) palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych
środków odurzających;
14) uczestniczenia w podróży w pozycji stojącej.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza
postanowienia  niniejszego  Regulaminu  lub  Regulaminu  pojazdu,  jest  w  stanie  nietrzeźwości  lub  pod
wpływem innych substancji odurzających, legitymuje się identyfikatorem osoby trzeciej, odmawia okazania
dokumentu identyfikującego, lub zachowuje jest agresywnie, narusza zasady porządku publicznego lub
moralności publicznej,  negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządza lub
może wyrządzić szkodę Organizatorowi i  innym Uczestnikom, Organizator uprawniony jest do odmowy
Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia.

8. Do pojazdu, w którym organizowane jest Wydarzenie zabronione jest wnoszenie broni, środków przymusu
bezpośredniego lub innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. 

9. Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność,  w  tym  odszkodowawczą  za  dokonane  przez  siebie
zniszczenia w pojeździe.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania Wydarzenia, a w szczególności w pojeździe.

11. Organizator informuje, a Uczestnik rejestrując się na Wydarzenie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę,
że przebieg Wydarzenia będzie utrwalany fotograficznie i video, w tym może być transmitowany w telewizji
lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo
w Wydarzeniu jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element
większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub
filmowo,  a  materiały  uzyskane  w  ten  sposób  mogą  być  rozpowszechniane  przez  Organizatora  oraz
przedstawicieli  mediów w celach emisji  w środkach masowego przekazu, w celach dokumentacyjnych,
informacyjnych,  reklamowych i  promocyjnych związanych z  Wydarzeniem i  działalnością Organizatora,
innymi  Wydarzeniami,  partnerów  Wydarzenia  i  innych  osób  wskazanych  przez  Organizatora  (w  tym
poprzez  serwisy  internetowe,  pocztę  elektroniczną,  media  społecznościowe,  telewizję,  radio  i  prasę
drukowaną). Niezależnie od powyższego, przebieg Wydarzenia może być też monitorowany ze względów
bezpieczeństwa. 

12. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania oraz rozpowszechniania zarówno swojego wizerunku
jak i nieletnich dzieci do celów wymienionych w ust. 11 i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej
zgody,  bez  ograniczeń  czasowych  oraz  terytorialnych,  na  ich  wykorzystanie  przez  Organizatora  oraz
wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na następujących polach eksploatacji: 
a)  utrwalania  i  reprodukowania  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  techniką
cyfrową, światłoczułą, audiowizualną, optyczną, komputerową;
b) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych; 
c) zwielokrotniania i utrwalania wizerunku (lub jakichkolwiek jego elementów) przy użyciu techniki cyfrowej
i analogowej na wszelkich nośnikach elektronicznych i analogowych;
d) w zakresie obrotu – bezpośredniego lub pośredniego wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich
dostępnych sposobów, technik i  nośników oraz we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji,  w tym
również: w ramach wszelkich akcji informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych, jak też we wszelkich
materiałach  ofertowych  -  obejmując takie  formy  publikacji  jak:  wystawy,  broszury,  wydania  gazetki
miejskiej, plakaty, ulotki, jak również udostępnianie na stronie internetowej i mediach społecznościowych
Organizatora (www.lublin.eu,  www.trzyplus.lublin.eu,  Facebook,  w  tym  stronach  internetowych
współorganizatorów);
e) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także wszelkie inne wykorzystanie w każdej formie
eksploatacji, w szczególności na wystawach, pokazach otwartych i zamkniętych realizowanych w ramach
polityki rodzinnej miasta Lublin;
f) publicznego udostępniania  wizerunku - jego części lub fragmentów (lub jakichkolwiek jego elementów)
w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym przy użyciu
dowolnych technik;
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g) wykorzystania w filmach i innych utworach audiowizualnych i multimedialnych.
13. Organizator  zastrzega  sobie  wyłączne  prawo  do  rejestracji  wizji.  Wszelkie  rejestrowanie,  nagrywanie

i fotografowanie przez osoby nieupoważnione do tego przez Organizatora jest zabronione.
14. Rejestracja Uczestników jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika oraz rodzica/opiekuna nieletnich dzieci

na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000 i 1669 oraz Dz.U. z 2019 r., poz. 730.) oraz
zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a) oraz 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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). Organizator może przetwarzać dane osobowe w zakresie i  celach
związanych z organizacją Wydarzenia, w tym w celu komunikowania się z Uczestnikami.  Pełne informacje
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 §6
Postanowienia końcowe

1. Obsługę techniczno – organizacyjną  Wydarzenia zapewnia Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
Urzędu Miasta Lublin wraz z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie  oraz MPK Sp. z o.o.

2. Adres  Organizatora:  Urząd  Miasta  Lublin,  Wydział  Inicjatyw i  Programów Społecznych,  ul.  Stanisława
Leszczyńskiego 23, 20 – 068 Lublin, tel. (81) 466 30 50, e-mail: trzyplus @lublin.eu

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Wydarzenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte  zrealizowanie Wydarzenia

w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej
rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatora.

5. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust.  5 Organizator zastrzega możliwość odwołania
Wydarzenia, jak i możliwość zmiany terminu jego realizacji.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  anulowania  Wydarzenia  bez  podania  przyczyny,  a  o  fakcie
niezwłocznie  zawiadomi  za  pośrednictwem  strony  internetowej  www.trzyplus.lublin.eu  -  zakładka
Aktualności.
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Załącznik 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  jako:  „RODO”),  informujemy  Panią/Pana
o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–
109 Lublin. 

2. W Urzędzie Miasta Lublin  wyznaczyliśmy Inspektora  Ochrony  Danych,  z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez: 

1. email: iod@lublin.eu lub 
2. pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  wizerunek  udostępnione  za  pośrednictwem  Formularza  zgłoszeniowego  oraz  w  trakcie  trwania
Wydarzenia przetwarzane będą: 

1. w celu przeprowadzenia Wydarzenia organizowanego przez Urząd Miasta Lublin w ramach Programu Rodzina Trzy Plus, w
tym: przeprowadzenia procedury rejestracji Uczestników, w celu dokumentowania fotograficznego oraz wideo - związanego
z promocją, upowszechnianiem Wydarzenia  (publikowanie w internecie, w wydawnictwach wszelkiego typu, w miejscach
użyteczności publicznej wskazanych przez Organizatora - na stronie oraz mediach społecznościowych Organizatorów m.in.
lublin.eu, Facebook, wystawach, broszurach) – zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO;

2. dane  teleadresowe  rodzica/opiekuna  (adres  mailowy  oraz  numer  telefonu)  wykorzystane  zostaną  wyłącznie  w  celach
i czasie  związanym  z  realizacją  Wydarzenia  tj.:  prowadzenia  korespondencji,  potwierdzenie  udziału  zgłoszonych
uczestników Wydarzenia, przesłania informacji dotyczących przeprowadzenia Wydarzenia; 

3. w celach archiwizacyjnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1. konieczność  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej
powierzonej administratorowi, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 5b ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym; 

2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.  6 ust.  1 lit.  a) RODO w zakresie rozpowszechniania
wizerunków na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Podanie  przez  Panią/Pana danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Skutkiem niepodania  danych  zawartych  w formularzu  jest  brak
możliwości zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy

publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla

których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin. 
7. Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych  opierających  się  na  zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu. 
8. Ze względu na publikację danych osobowych w portalach Facebook dane osobowych nieletnich dzieci, rodziców/opiekunów trafią

poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię  Europejską,  Norwegię,  Liechtenstein  i  Islandię).  Polityka  prywatności
Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation 

9. W związku z przekazaniem osobowych nieletnich dzieci, rodzicom/opiekunom, przysługują następujące prawa: 
1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których

mowa w art. 15 RODO; 
2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art.  21

RODO; 
6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 
7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Urząd Miasta

Lublin. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. 
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