Regulamin Mistrzostw Orientuj się w Aglomeracji - Las Strachociński
w biegu na orientację
I. Cel rozgrywek
1. Stworzenie warunków do sportowego współzawodnictwa z rówieśnikami z Aglomeracji Wrocławskiej.
2. Promowanie biegu na orientację wśród dzieci, wychowanie przez sport, kształtowanie zdrowego stylu
życia, a przede wszystkim walka z otyłością oraz aktywizacja lokalnych środowisk sportowych.
3. Jednoczenie mieszkańców Wrocławia i gmin ościennych wokół idei Aglomeracji Wrocławskiej.
4. Zachęcenie mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej do spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu.
II. Organizator
Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska oraz Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej.
III. Termin i miejsce zawodów
05.10.2019 w Lesie Strachocińskim we Wrocławiu.
IV. Uczestnicy
1. Uczniowie szkół podstawowych klas 4-8, opiekunowie i nauczyciele.
2. Zawodnicy startują w 9 kategoriach:
K4 – dziewczynki, klasa IV
K5 – dziewczynki, klasa V
K6 – dziewczynki, klasa VI
K7-8 – dziewczynki, klasa VII, VIII
M4 – chłopcy, klasa IV
M5 – chłopcy, klasa V
M6 – chłopcy, klasa VI
M7-8 – chłopcy, klasa VII, VIII
N – nauczyciel.
3. Osoba sprawująca opiekę nad uczniami musi posiadać uprawnienia pedagogiczne lub
trenersko-instruktorskie.

4. Do uczestnictwa w rozgrywkach wymagana jest zgoda rodziców oraz badania lekarskie (dopuszczalne
są zaświadczenia wystawione przez: pielęgniarkę szkolną, lekarza pierwszego kontaktu, karty zdrowia
sportowca).
V. Trasy, mapy
1. Mapa użyta do projektowania trasy jest mapą wykonaną według standardów ISOM 2017 dla leśnych
map do biegu na orientację.
2. Forma zawodów to klasyczna trasa do biegu na orientację, z punktami potwierdzanymi według zadanej
kolejności.
3. Wyboru trasy (K4, K5, K6, K7-8, M4, M5, M6, M7-8, N) dokonuje się w formularzu zgłoszeniowym.
VI. 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 przypada jedna karta/chip SI.
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.
VII. 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.
VIII. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja
1. Uczestnicy lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zawodów wyrażają zgodę
na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska
oraz miejscowości i danych podanych w zgłoszeniu. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody
na upublicznienie powyższych informacji zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie drogą mailową
na adres: a.stachurska@dzos.pl.

2. Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie
korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój numer telefonu oraz adres e-mail
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204).

3. Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie
z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane podczas zawodów przez jego organizatora.
2. Regulamin obowiązuje podczas Mistrzostw Orientuj się w Aglomeracji – Las Strachociński w biegu na
orientację.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie zawodów i zobowiązuje się do
publikacji na stronie internetowej aglomeracja.wroclaw.pl oraz orientujsie.eu aktualnych informacji.
4. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu.
7. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
8. Opiekunowie grup zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych
służb ważnego dowodu tożsamości.
9. 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.
10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z
własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
11. 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.
12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych
organizatora w czasie trwania zawodów.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na
terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.
14. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności prywatnej
oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze zawodów.
15. 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.
16. 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.
17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
X. Pozostałe sprawy organizacyjne
1. Zgłoszenia do Mistrzostw Orientuj się w Aglomeracji - Las Strachociński przyjmowane są drogą
elektroniczną pod adresem anna.swiech@aglomeracja.wroclaw.pl oraz a.stachurska@dzos.pl do dnia
30.09.2021 r.
2. Liczba miejsc jest ograniczona, o kwalifikacji do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Koordynatorem rozgrywek jest Anna Święch, tel. 782 874 996.
4. Koszt uczestnictwa: bez żadnych opłat.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Mistrzostw Orientuj się w Aglomeracji - Las Strachociński
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 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja
Wrocławska z siedzibą przy ul. Plac Solny 20, 50-063 Wrocław (dalej również: „Stowarzyszenie”),
Pani/Pana danych osobowych.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja
Wrocławska z siedzibą przy ul. Plac Solny 20, 50-063 Wrocław, NIP: 897-179-20-02;
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 oraz
Stowarzyszenie przetwarzają 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 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, przez który
rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Dolnośląskiego
Związku Orientacji Sportowej oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska;
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 oraz Stowarzyszenia,
- 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 oraz Stowarzyszenie
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 oraz
Stowarzyszenie 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 oraz Stowarzyszenie nie będą przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do
organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Dolnośląski Związek
Orientacji Sportowe prosimy o kontakt pod adresem mailowym: a.stachurska@dzos.pl. Osobą
kontaktową w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu jest Pan Bartosz Czernek
(email bartosz.czernek@aglomeracja.wroclaw.pl).

