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Tel.: 516 480 611 

 

Regulamin rodzinnego spaceru na orientację 
 „Orientacja na Mamę” 

 
 

1. Data i miejsce startu:  
14 kwietnia 2018 r, Międzylesie, start i meta na terenie Szkoły Żagle w Międzylesiu przy  
ul. Pożaryskiego 28 (wejście na boisko od strony ul. Żegańskiej) 
Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00, a zakończy o ok. godziny 13:00. 
Uczestnicy rozpoczną marsz w odstępie kilkuminutowym począwszy od godziny 10:00. 
Rejestracja w biurze zawodów rozpocznie się o godzinie 09:45. 
Istnieje możliwość rejestracji w biurze zawodów w dniu wydarzenia pod warunkiem 
dysponowania wystarczającą liczbą pakietów startowych. 
 

2. Opis wydarzenia 
Każdy uczestnik otrzyma mapkę z zaznaczonymi punktami oraz zdjęcia przygotowane przez 
organizatora. Zadaniem uczestników będzie przejście do punktów zaznaczonych na mapie  
i dopasowania do danego punktu jednego z otrzymanych zdjęć.  
 

3. Cel wydarzenia 
Celem marszu jest rozpowszechnienie zdrowego trybu życia, integracja przez wspólna zabawę, 
zaangażowanie rodzin w sportową rywalizację oraz spędzenie czasu na świeżym powietrzu. 
 

4. Pakiet startowy 
Pakiet startowy składać będzie się z mapy Międzylesia wraz z zaznaczonymi na mapie 
punktami. Trasa marszu będzie znajdowała się w obrębie Międzylesia i nie przekroczy 6 km 
długości.  
Dodatkowo w skład pakietu wchodzić będą fotografie oraz karta zawodnika, na której 
nanoszone powinny być odpowiedzi. 
 

5. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod 
adresem: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcld
BsVc2m174gPhUNVJJSUFLOTlXTzVaOFRCUThLSTRBTjVSVS4u  
oraz wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości 20,00 zł od drużyny na konto bankowe: 81 1240 
1095 1111 0010 5294 5082, bądź w gotówce w biurze zawodów w dniu wydarzenia. 
Opłata wpisowa nie ulega zwrotowi. 
 

6. Skład drużyny 
Drużyna musi się składać z Mamy (bądź opiekuna prawnego) i minimum jednego dziecka bez 
ograniczeń wiekowych. W skład drużyny może wchodzić także drugi dorosły opiekun. Ilość 
dzieci w jednej drużynie nie jest ograniczona. 
Drużyna zobowiązana jest przejść trasę na własnych nogach oraz razem bez rozdzielania się 
podczas marszu. 
 

7. Pomiar czasu 
Drużyny rozpoczną spacer w kilkuminutowych odstępach. Każda drużyna na karcie startu oraz 
elektronicznie w biurze zawodów będzie miała przypisany czas startu. Po powrocie na metę 
drużyna musi zgłosić się w biurze zawodów celem zatrzymania czasu. 
Następnie wszystkie wyniki zostaną zebrane i podsumowane. 

 
8. Nagrody 

Dla wszystkich startujących dzieci i Mam przewidziane są drobne upominki. 
Dla najlepszych drużyn (które przeszły trasę w najszybszym czasie i zebrały najwięcej punktów) 
przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe wręczone podczas dekoracji zwycięzców po 
powrocie wszystkich drużyn i porównaniu wyników. 
 

9. Zapisy 
Zgłoszenia odbywają się elektronicznie poprzez formularz zapisów: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcld
BsVc2m174gPhUNVJJSUFLOTlXTzVaOFRCUThLSTRBTjVSVS4u 
Zapytania dotyczące wydarzenia prosimy przesyłać mailowo na adres klubu: 
biuro@ukszagle.pl 
 

10. Organizatorzy 
Organizatorem wydarzenia jest Uczniowski Klub Sportowy „Żagle” mieszczący się przy ulicy 
Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa Międzylesie. 

 
11. Informacje dodatkowe 

Start zawodników w wydarzeniach jest dobrowolny i jest równoznaczny z wyrażeniem zgody 
co do zasad opisanych w powyższym regulaminie. 
Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby nieletnie znajdujące się na czas 
wydarzenia pod swoją opieką oraz zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpiecznego 
poruszania w przestrzeni miejskiej i leśnej. 
 

12. Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych 
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową 
organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Pożaryskiego 28 oraz przez Uczniowski Klub Sportowy ŻAGLE z siedzibą przy ul. Pożaryskiego 
28 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz.883).  
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