SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A
tel./fax 33 8531820; NIP 548-22-75-056

Regulamin
Mistrzostwa w biegu na orientację
Poznaj Gminę Skoczów – VII edycja
I.

ORGANIZATORZY:
1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A
2. Współorganizator: Tradycyjna Zagroda Rolna” - Skansen Ochaby”, 43-430 Skoczów, ul. Rodzinna 11

II.
1.
2.
3.
4.

CEL IMPREZY:
Popularyzacja biegu na orientację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Promowanie Skoczowa oraz sołectwa Ochaby.
Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

III.

TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 8 października 2022r. (sobota).
2. Biuro biegu oraz miejsce startu i mety znajdować się będzie w Ochabach Wielkich w „Tradycyjnej
Zagrodzie Rolnej” - Skansen Ochaby” 43-430 Skoczów, ul. Rodzinna 11.
3. Zbiórka i zapisy w biurze biegu od godz. 11.30 do godz. 12.00. Rozpoczęcie biegu ok godz. 12.00,
zakończenie ok. godz. 14.00.
4. Trasy biegu na orientację:
a. Trasa w kategorii dziewcząt i chłopców do 17 roku życia około 3 km (5 kontrolnych punktów),
b. Trasa w kategorii rodzin około 3 km (5 kontrolnych punktów),
c. Trasa OPEN około 5,5 km (10 kontrolnych punktów).
d. Punkty kontrolne będą zaznaczone na mapie topograficznej w skali 1:10000. Punkty kontrolne
można zaliczać w dowolnej kolejności,
e. Zawodnik zostanie sklasyfikowany po znalezieniu minimum jednego punktu kontrolnego,
f. O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decyduje ilość znalezionych punktów
kontrolnych oraz uzyskany czas,
g. W przypadku równej ilości znalezionych punktów kontrolnych o miejscu decyduje uzyskany czas
biegu.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie w dniu zawodów uczestnictwa zawodnika, poprzez
podpisanie i oddanie w biurze zawodów formularza zgłoszenia (formularz zgłoszenia część A).
2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
w imprezie (formularz zgłoszenia – część B, wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni).
3. Osobiste oddanie w biurze zawodów wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia jest
równoznaczne z udziałem w w/w imprezie.
4. Za zgodność danych zamieszczonych w formularzu zgłoszenia odpowiada osoba podpisująca.
5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem, a w szczególności z warunkami
uczestnictwa w imprezie.
6. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w biurze zawodów w dniu imprezy. Druki można także pobrać
ze strony www.basendelfin.pl
7. Udział w biegu jest bezpłatny.

V.

VI.

NAGRODY:
1. Puchary i dyplomy, dla zawodników zgodnie z kategorią.
2. Statuetki dla wyróżnionych uczestników.
KATEGORIE:
1. W biegu przewiduje się następujące kategorie:
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a)
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d.
VII.

VIII.
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Kategoria: dziewczęta do 17 roku życia,
Kategoria: chłopcy do 17 roku życia,
Kategoria: osoby dorosłe (18+) – kobiety,
Kategoria: osoby dorosłe (18+) – mężczyźni,
Kategoria: rodziny (rodzice z dzieckiem/dziećmi)

WYRÓŻNIENIA:
1. Kategoria: najstarszy uczestnik.
2. Kategoria: najmłodszy uczestnik.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wpisanie się na listę startową imprezy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
Organizator zapewnia obsługę medyczną imprezy. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie
koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po w/w imprezie. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność.
5. Za niepełnoletnich uczestników imprezy oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
7. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie imprezy lub w biurze
zawodów.
8. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne
z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan zdrowia
w jakim się znajduje umożliwia mu udział w zawodach oraz wyraża zgodę do wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy biegu i możliwość odwołania imprezy.
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430
Skoczów, ul. Górecka 2A, numer telefonu 33 853 1820.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod
adresem e-mailem: daneosobowe@basendelfin.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt 1.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit.
a 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) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) –zwany RODO.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie imprezy określonej w części „A”
formularza zgłoszenia uczestnictwa oraz cele marketingowe.
Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu,
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do
niego.
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Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora
danych oraz media.
8. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału
w imprezie.
10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie są
profilowane.
7.

