Regulamin Zawodów Towarzyszących Mistrzostwom Polski
w Biegu na Orientację
22.09.2018 - Mistrzostwa Miasta Świdnica - Park Harcerski w Świdnicy
23.09.2018 - Mistrzostwa Gminy Świdnica - Złoty Las "Nad Zalewem"

I. Organizator
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław

II. Kierownik zawodów
Adrian Kopczyński
tel. 531 989 636

III. Terminy i miejsca zawodów
1. 22.09.2018 - Mistrzostwa Miasta Świdnica - Park Harcerski w Świdnicy (obok Bosmanatu
nad Zalewem Witoszówka)
2. 23.09.2018 - Mistrzostwa Gminy Świdnica - Złoty Las "Nad Zalewem"

IV. Kategorie
Łatwa
Średnia
Trudna
Rodzinna

- trasa krótka, punkty rozmieszczone głównie wzdłuż elementów liniowych
- trasa niewiele dłuższa niż trasa "Łatwa", nieco trudniejsza technicznie
- trasa długa, ale bez przesady, punkty trudne technicznie
- trasa drużynowa (max. 5 osób), parametry trasy zbliżone do trasy "Średniej"

Szczegółowe parametry tras zostaną umieszczone w Biuletynie nr 2 Mistrzostw Polski i Mistrzostw
Polski Masters w Biegu na Orientację, który zostanie umieszczony na stronie
http://mp2018.pl/biuletyny/oraz na stronie http://mp2018.pl/impreza-towarzyszaca/

V. Zgłoszenia
1. Na stronie http://mp2018.pl/impreza-towarzyszaca/dostępny jest formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia będą przyjmowane do wtorku włącznie przed zawodami.
2. Ewentualne zmiany osobowe mogą być dokonane przed zawodami na adres e-mail:
a.stachurska@dzos.pl lub w biurze zawodów.
3. Zgłoszenie uczestnika po upływie terminu zgłoszeń nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.

VI. Uczestnictwo
1. Uczestniczyć można indywidualnie lub drużynowo w kategorii “Rodzinna” (max. 5 osób).
2. Osoby niepełnoletnie do 18-tego roku życia mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego
opiekuna prawnego lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów. Podczas
rejestracji w biurze zawodów należy pozostawić podpisaną zgodę. Osoby niepełnoletnie bez zgody
opiekunów nie zostaną dopuszczone do startu.
3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na
wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
4. Dopuszcza się do uczestniczenia w zawodach wyłącznie osoby nie posiadające przeciwwskazań
medycznych do uczestnictwa w zawodach.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
6. Organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, w szczególności za ich
stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu oraz za bezpieczeństwo na trasie.

VII. Opłaty
1. Opłaty za start dla wszystkich zawodników poszczególnych kategorii określone są w formularzu
zgłoszeniowym.
2. Uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt.

3. Za zgubienie elektronicznej karty SportIdent, uczestnik będzie zobowiązany ponieść koszt zakupu
nowej karty.

VIII. Trasy, mapy
1. Mapa użyta do projektowania trasy na pierwszy etap zawodów jest mapą wykonaną według
standardów ISSOM 2007
2. Mapa użyta do projektowania trasy na drugi etap zawodów jest mapą wykonaną według
standardów ISOM 2017.
3. Forma zawodów to klasyczna trasa do Biegu na Orientację, z punktami potwierdzanymi według
zadanej kolejności.

IX. System potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (SI)
1. Na trasach wszystkich kategorii wykorzystywany jest system elektronicznego potwierdzania
obecności na punktach kontrolnych tzw. SportIdent (SI).
2. Każdy uczestnik startuje z kartą/chipem SI, która służyć mu będzie do potwierdzania punktów
kontrolnych na trasie.
3. Na każdego uczestnika lub drużynę przypada jedna karta/chip.
4. Dopuszcza się startowanie z własnym chipem (lub kartą); numer chipa podaje się wraz ze
zgłoszeniem zawodnika.
5. Uczestnik jest odpowiedzialny za wyczyszczenie karty/chipa (stacja “CLEAR” umiejscowiona w
strefie startu), a po biegu za sczytanie karty/chipa w punkcie SI oraz zwrócenie karty/chipa do obsługi
biura zawodów w niepogorszonym stanie technicznym.

X. Program zawodów
Szczegóły dotyczące programu zawodów podane zostaną w Biuletynie nr 2 Mistrzostw Polski i
Mistrzostw Polski Masters w Biegu na Orientację, który ukaże się na stronie
http://mp2018.pl/biuletyny/oraz na stronie http://mp2018.pl/impreza-towarzyszaca/.

XI. Wyniki, nagrody
1. Po każdym etapie na stroniehttp://mp2018.pl/live/ukażą się oficjalne wyniki.
2. Po każdym etapie zwycięzcy otrzymają dyplomy, medale i nagrody wręczone podczas uroczystej
ceremonii dekoracji.

XII. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja
1. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie list startowych i wyników wraz z ich
danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz klubu/szkoły podanych w zgłoszeniu.
2. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby
organizowanych przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej zawodów.
3. Organizator zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do nieograniczonego czasowo i
terytorialnie wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników,
biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach
promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały
graficzne).
4. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na postanowienia zawarte w powyższych punktach 1-3
zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie drogą mailową na adres: a.stachurska@dzos.pl.
5. Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

XIII. Ruch drogowy
1. Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas przekraczania jezdni,
tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych poruszających się po chodnikach.
2. Ze względu na dowolność wyboru wariantu poruszania się pomiędzy punktami kontrolnymi
Organizator nie ma możliwości ograniczenia ruchu na terenie zawodów.
3. Organizator w celu zminimalizowania ryzyka zapewnia rozsądne projektowanie tras tak, aby w jak
najmniejszym stopniu powodowały one konieczność przekraczania jezdni.
4. Za kolizje i wypadki podczas zawodów ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik
drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu.
4. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
5. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika zawodów, w przypadku stwierdzenia przez
obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas zawodów oraz w
przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z
własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu zatrudnionemu w
imieniu organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów
medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z
roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego
upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
10. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane
przez nich do formularzy zawodów są kompletne i zgodne z prawdą.
11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych
organizatora w czasie trwania zawodów.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na
terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.
13. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności
prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze zawodów.
14. Uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad
współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych
oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów.
15. Nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób
trzecich.
16. N
ieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zawodów Towarzyszących Mistrzostwom Polski
w Biegu na Orientację
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z 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) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Dolnośląski
Związek Orientacji Sportowej z siedzibą przy ul. Borowskiej 1-3, 50-529 Wrocław, Pani/Pana danych
osobowych.
Na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej z
siedzibą przy ul. Borowskiej 1-3, 50-529 Wrocław, NIP: 899-244-94-79
2. Kontakt z Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej jest możliwy pod numerem telefonu
781521305 lub adresem e-mail a.stachurska@dzos.pl
3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- przygotowania list startowych
- umieszczenia list startowych na stronie internetowej zawodów
- rozwieszenia list startowych w centrum zawodów
- przygotowania wyników zawodów
- umieszczenia wyników zawodów w centrum zawodów oraz na stronie internetowej zawodów
- ogłoszenia wyników podczas ceremonii dekoracji zwycięzców
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia
wynikającego z realizacji celów statutowych Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
Pani/Pana danych mogą być:
- pracownicy i współpracownicy Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej
- podmioty zewnętrzne i ich pracownicy przygotowujący i drukujący listy startowe oraz wyniki
poszczególnych biegów
- pozostali uczestnicy organizowanych zawodów
- osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów
- użytkownicy strony internetowej oraz strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 3 celów.
7. W związku z przetwarzaniem przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych
- prawo do sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w
organizowanych zawodach.
9. Dolnośląski Związek Orientacji Sportowe nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji
międzynarodowych.
10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Dolnośląski Związek
Orientacji Sportowe prosimy o kontakt pod adresem mailowym: a.stachurska@dzos.pl.

