Z MAPĄ PO ZARZEWIE
Sobota, 24 września 2022
1. Organizator:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zarzew”,
Dom Kultury „Zarzewie”,
Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś” Łódź
2. Kiedy i gdzie
24 września 2022, sobota
10.30 – start pierwszego zawodnika
Centrum Zawodów: okolice górki przy Domu Kultury „Zarzewie”, ul. Leopolda Tyrmanda 4
Miejsce przeprowadzenia zawodów – teren osiedla Zarzew.
3. Zasady zawodów
Zawody typu scorelauf, indywidualne, patrole tylko w kategorii rodzinnej.
Zawodnik dostaje mapę z narysowanymi na niej punktami kontrolnymi. Punkty mają różną wartość:
te z numerami 31-39 są po 3 pkt., 40-49 po 4 pkt., a 50-59 po 5 pkt.
Zadaniem zawodnika jest zebrać punkty, w dowolnej kolejności, o łącznej konkretnej wartości np. 50 pkt.
w jak najkrótszym czasie (dokładne wartości dla poszczególnych kategorii będą podane w komunikacie
technicznym). Musi więc wybrać spomiędzy wszystkich punktów – tych dalszych (droższych) i tych bliższych
(mniej wartościowych), które warto zebrać, żeby suma punktów się zgadzała.
Pobyt na punktach potwierdza się przy pomocy elektronicznego chipa SportIdent (do wypożyczenia
u organizatora).
Wygrywa ta osoba, która zbierze wymaganą sumę punktów w najkrótszym czasie.
Kategoria rodzinna – do znalezienia dowolne 7 punktów.
Jeżeli zawodnik startuje z psem, pies musi być na smyczy.
4. Kategorie
Rodzinna – dla małych dzieci z opiekunem,
Krótka Kobiety,
Krótka Mężczyźni,

Długa Kobiety,
Długa Mężczyźni,
Z psem

5. Wpisowe
Brak opłaty startowej.
Zgubienie chipa – 120 zł.
6. Zgłoszenia
Do 21.09.2022 przez formularz: https://forms.gle/266QdhNibacaDZ5C8
W dniu zawodów – zgłoszenia w biurze.
W razie pytań, proszę o kontakt: hotelik@maleiduze.eu
7. Świadczenia
Dla wszystkich uczestników: kolorowa mapa, dyplom uczestnictwa, woda, owoc;
Dla miejsc 1-6 oraz dla wszystkich dzieci z kategorii rodzinnej: dyplom, upominek;
Każdy startujący pies na mecie dostanie smakołyk.
8. Więcej
Bliżej zawodów ukaże się komunikat techniczny. Szukaj go na stronie zawodów:
https://maleiduze.eu/zawody/ oraz na wydarzeniu: Z MAPĄ PO ZARZEWIE: https://fb.me/e/5sfS5aYL1
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9. Uwagi
I.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się
do jego przestrzegania.
II.
Każdy startuje w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych
niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. Startujący zobowiązuje się do stosowania do wymagań
sanitarno-epidemiologicznych.
III.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i nie ponosi kosztów ubezpieczenia
indywidualnego, które zaleca każdemu startującemu.
IV.
Organizator nie zapewnia profesjonalnej obsługi medycznej podczas imprezy.
V.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w centrum zawodów.
VI.
Każdy opiekun odpowiada za swojego psa, jego zachowanie i ewentualne szkody przez niego
wyrządzone.
VII.
Pies na terenie zawodów musi być prowadzony na smyczy.
VIII.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z rozumieniem ustawy dla celów związanych z imprezą.
IX.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
X.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak
również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
XI.
Zgodnie z 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, dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem danych
osobowych uczestników zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś”, ul. Janosika 136, 92108 Łódź. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia
zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych
czynności związanych z prowadzoną działalnością Klubu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane
osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu 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: RODO). Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem
w zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika z nazwą miejscowości,
gdzie zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
XII.
W sprawach spornych dotyczących zawodów ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
XIII.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
XIV.
W przypadku wystąpienia sytuacji niezawinionych i nieobjętych niniejszym regulaminem, organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu.

