REGULAMIN EDUKACYJNO-SPORTOWEJ
IMPREZY NA ORIENTACJĘ „BIEG PO LEŚNE RUNO”
NA TRASIE ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO
1. CELE IMPREZY
 popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do turystyki
aktywnej i rekreacji,
 rozpowszechnienie imprez na orientację jako formy wypoczynku dla rodzin,
 zapoznanie uczestników z technikami orientacji w terenie,
 zapoznanie uczestników z urokami Puszczy Goleniowskiej.
2. ORGANIZATOR
Nadleśnictwo
Kliniska,
Pucko
1,
72-123
Kliniska
edukacja@szczecin.lasy.gov.pl, tel.914312130, 604-574-355

Wielkie,

e-mail:

3. WSPÓŁORGANIZATOR IMPREZY
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
ul. Somosierry 32c, 71-181 Szczecin, e-mail kontakt@bno.szczecin.pl,
4. TERMIN I MIEJSCE
14 maja 2022r.– Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska
5. BAZA I BIURO IMPREZY
Baza Imprezy – przy „Zielonej Sali” – wiacie z miejscem na ognisko czynna jest od
10:00 w dniu wydarzenia.
6. PROGRAM IMPREZY W DNIU 14 MAJA 2022r.
10:00 – wydawanie pakietów dla drużyn rodzinnych,
10:45 – krótka odprawa techniczna,
11:00 – godzina „0” dla wszystkich tras,
11:00 – 12:00 – start otwarty (uczestnicy startują w dowolnej minucie),
14:00 – koniec limitu czasu, zamknięcie tras
Odbiór medali odbywa się od razu po przejściu mety i zweryfikowaniu karty startowej.
Wyniki będą ogłoszone po powrocie wszystkich drużyn rodzinnych z tras.
Start drużyn odbywają się z odstępami co 5 min po 2 rodziny.
7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia drużyn rodzinnych przyjmowane są do dnia 09 maja 2022 r. na formularzu
(zał. nr 4) przesłanym na adres: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl
Każda drużyna rodzinna może składać się z pięciu zawodników oraz dorosłego
opiekuna.
Łączny limit uczestników wynosi 100 osób.

8. UCZESTNICTWO:
Prawo uczestnictwa w Imprezie na Orientację „Bieg po leśne runo” mają osoby:
 Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;
 Osoby pełnoletnie .
Formularz ”Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” stanowi załącznik nr 1.
Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi Oświadczenia
dotyczącego utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika - załącznik nr 2.
9. KATEGORIE STARTOWE
Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach. Podczas Imprezy
uczestnik potwierdza swoją obecność na Punktach Kontrolnych na karcie startowej,
którą po powrocie na metę przekazuje Organizatorowi. Na punktach kontrolnych
drużyny zobowiązane będą do wykonania zadań przygotowanych przez leśników.
Potwierdzenie wykonanych zadań będzie potwierdzone pieczątką na karcie zadań.
Organizator przygotowuje następujące trasy:
ZIELONA – trasa krótka (2,5 km) i łatwy poziom trudności,
NIEBIESKA – trasa średnia (3 km) i średni poziom trudności,
CZARNA – trasa długa (4 km) i trudny poziom trudności.
Limit czasowy dla każdej z tras wynosi 120 minut. W przypadku przekroczenia czasu
120 min Uczestnicy nie są brani pod uwagę w klasyfikacji.
Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych: w pierwszej kolejności
Uczestnicy z kompletem Punktów Kontrolnych według czasu, następnie Uczestnicy
z mniejszą liczbą Punktów Kontrolnych.
10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Imprezy na Orientację „Bieg po
leśne runo” – załącznik nr 3.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się
podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na
trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani
dyskwalifikacją.
12. MAPY
Na wszystkich trasach mapy kolorowe wykonane zgodnie z standardem map do
biegu/marszu na orientację.
13. PUNKTY KONTROLNE I ICH POTWIERDZANIE
Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony białopomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt posiada
unikalny kod (widoczny również na odwrocie mapy Uczestnika). Potwierdzenie PK
następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK
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perforatorem z PK. Na punktach kontrolnych z zadaniami leśnik będzie potwierdzał
pieczątką na karcie pracy
14. ŚWIADCZENIA
 mapa z trasą biegu,
 pamiątkowy drewniany medal dla każdego uczestnika,
 nagrody dla zwycięskiej drużyny z każdej kategorii,
 leśny poczęstunek,
 opieka sędziowska.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę,
 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 Ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów,
 Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada,
 Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o wszelkich
nieprawidłowościach oraz łamaniu zasad przez innych.
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Załącznik nr 1

„BIEG PO LEŚNE RUNO”
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA
JEJ UDZIAŁ W IMPREZIE EDUKACYJNO-SPORTOWEJ „BIEG PO LEŚNE RUNO”
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego syna/córki
..........................................................................................................................................
w edukacyjno-sportowej imprezie „Bieg po leśne runo”
…………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica)
Uwaga: Zgłoszenie dziecka do udziału w edukacyjno-sportowej imprezie stanowi
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRWALANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
WIZERUNKU UCZESTNIKA EDUKACYJNO-SPORTOWEJ IMPREZY
„BIEG PO LEŚNE RUNO”
Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez organizatora
edukacyjno-sportowej imprezy „Bieg po leśne runo”
danych osobowych w postaci wizerunku, w tym łącznie z imieniem i nazwiskiem
mojego dziecka, lub własnego (w przypadku osoby pełnoletniej).
Zgoda dotyczy fotografii przedstawiającej całą sylwetkę oraz portret.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka w celach promocyjnych oraz informacyjnych związanych z edukacyjnosportową imprezą „Bieg po leśne runo”.
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie poprzez umieszczenie na stronie internetowej,
wydruk, zamieszczenie w folderze, czasopiśmie, Intranecie.
Niniejsza zgoda do ww. celów następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę
lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje
nieodpłatnie.
Oświadczam, że:
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
……………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika biegu
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Załącznik nr 3.
ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA PODCZAS EDUKACYJNO-SPORTOWEJ
IMPREZY „BIEG PO LEŚNE RUNO”
Impreza na Orientację „Bieg po leśne runo” (zwana dalej Imprezą) jest Imprezą
edukacyjno-sportową.
Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Kliniska, współorganizatorem
wydarzenia jest Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Imprezy.
„Bieg po leśne runo” jest Imprezą, podczas której na danej trasie w odpowiednim
limicie czasowym (120 minut) należy przejść daną trasę potwierdzając obecność na
Punktach Kontrolnych, zlokalizowanych na mapach dostarczonych Uczestnikowi na
starcie. Jeżeli uczestnicy nie potwierdzą wszystkich punktów w limicie czasowym lub
zrezygnują z kontynuowania trasy, zobowiązani są wrócić do Biura Imprezy, aby się
zameldować na mecie.
Start wszystkich uczestników tras odbywa się w dowolnej minucie startowej według
programu Imprezy, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać
z tego przywileju bez ograniczeń.
Mapy są wydawane na starcie.
Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali podanej przez
organizatora w komunikacie technicznym z zaznaczonymi PK. Używanie map innych
niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach
nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map
zostanie zdyskwalifikowany.
Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na
mapie.
Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe
potwierdzenie wszystkich PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów.
Zespoły biorące udział w Imprezie zobowiązane są również zdać kartę startową
Obsłudze Sędziowskiej na mecie Imprezy, natychmiast po ukończeniu trasy. W innym
czasie odczyt kart startowych dla trasy nie będzie prowadzony i Zespół nie zostanie
umieszczony w klasyfikacji końcowej.
O klasyfikacji Zespołu w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych zgodnie
z kolejnością PK, w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od
startu do mety.
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Załącznik nr 4.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W
EDUKACYJNO-SPORTOWEJ IMPREZIE
„BIEG PO LEŚNE RUNO”
(należy przesłać do 09.05.2022r.
na adres: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl)

Imię i nazwisko uczestnika, wiek*:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna grupy rodzinnej*
…………………………………………………………………………………………………

………..……………………
(miejscowość i data)

…………………………………
(podpis opiekuna grupy rodzinnej)

*Prosimy o czytelne wypełnienie karty drukowanymi literami
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
EDUKACYJNO-SPORTOWEJ IMPREZY „BIEG PO LEŚNE RUNO”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych Twoich/Twojego Dziecka (dalej jako Dane Osobowe) jest
Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą: Pucko 1; 72-123 Kliniska Wielkie.
z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1; 72-123 Kliniska Wielkie
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl
Inspektor Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kaczmarek,
z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 432 87 12.
Zakres przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora w związku z „Biegiem po leśne
runo”, obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz wizerunek.
Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego
przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia edukacyjno-sportowej imprezy „Bieg po leśne runo”
oraz realizacji związanych z nim praw i obowiązków;
2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest
a) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych
osobowych dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 8 RODO);
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na:
 prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
 dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
 administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym
utrzymania, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.
6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy
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skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem
pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Ochrony

Danych

za

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie obsługi
prawnej, archiwizacji, ubezpieczenia, usług serwisowych i innych działań niezbędnych
w celu realizacji zadań własnych;
b) podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie edukacyjno-sportowej
imprezy „Bieg po leśne runo”;
c) podmioty prowadzące działalność wydawniczą, poligraficzną, informacyjną, z
którymi współpracuje Administrator lub zleca wykonanie materiałów promocyjnych
i edukacyjnych.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
a) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń
oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku
z organizacją szkolenia;
c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia
sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
d) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
Prawa osób, których dane przetwarzamy
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Wskazane uprawnienia mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa,
np. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia
niezbędnych informacji uniemożliwi uczestnictwo w edukacyjno-sportowej imprezie
„Bieg po leśne runo”
Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
wykorzystywane w celu profilowania.
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