
 
 
 
 

 

Regulamin rodzinnego spaceru na orientację 
 „Orientacja na Mamę” 

 
 

§ 1 Organizator wydarzenia 
Wydarzenie organizowane jest przez Uczniowski Klub Sportowy „Żagle”, zarejestrowany w          
Warszawie, ul. Pożaryskiego 28, 04-703, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych           
prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod numerem 501. 
 

§ 2 Data i miejsce startu 
Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia 2019 r, w Warszawie. 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 się ok. godziny 13:00. 
Uczestnicy rozpoczną marsz w odstępie kilkuminutowym począwszy od godziny 10:00. 
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 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. 
 

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

§ 5 Warunki uczestnictwa 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:         
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91daPZSE1a4uNHl5sjH
18WHYtUM1pNSUdZRUlCWUVOVDk4VlA0MTc3UFpBMS4u, oraz wpłacenie opłaty wpisowej  
w wysokości 20,00 zł od drużyny na konto bankowe: 33 1240 1095 1111 0010 4844 7862.  
W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyny podaną w formularzu zgłoszeniowym. Istnieje            
możliwość rejestracji w biurze zawodów, w dniu wydarzenia pod warunkiem dysponowania przez            
Organizatora wystarczającą liczbą pakietów startowych. Wówczas opłata wpisowa, dokonywana         
będzie przez drużynę w biurze zawodów  
w gotówce. 
Opłata wpisowa nie ulega zwrotowi. 
 

§ 6 Skład drużyny 
Drużyna musi się składać z minimum dwóch Uczestników: 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. 
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§ 7 Pomiar czasu i zakończenie wydarzenia 

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 całości w biurze zawodów celem zatrzymania czasu.  
Biuro zawodów, rejestruje wyniki drużyn do godziny 13:00. Drużyny, które ukończą spacer po             
godzinie 13:00 nie będą uwzględnione w całkowitej klasyfikacji wyników. Ewentualne wydłużenie           
czasu rejestracji wyników może zostać podjęte przez organizatora.  
 

§ 8 Nagrody 
Dla wszystkich startujących dzieci 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 około godziny            
13:15. 
 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowy 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uczniowski Klub Sportowy „Żagle”,         

zarejestrowany w Warszawie, ul. Pożaryskiego 28, 04-703. 
2. Dane osobowe Uczestników 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 (OJ L             
119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                
(Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia             
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  

3. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników wskazane w formularzu rejestracyjnym,         
dostępnym na stronie wskazanej w pkt 7 niniejszego Regulaminu.  

4. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem  
i rozliczeniem wydarzenia. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres          
niezbędny dla organizacji, rozliczenia wydarzenia, a dane osobowe przetwarzane na          
podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. 

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja              
umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Imprezie stanowi zawarcie umowy)           
oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda               
osoby, której dane dotyczą.  

6. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych,  
b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych,  
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu            
na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody           
przed lub w trakcie Wydarzenia uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów             
prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych,  
w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie            
uzasadnionego interesu.  

7. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie           
swoich żądań przesłane na adres Organizatora. 

8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony           
Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza           
przepisy RODO.  
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9. Organizator ujawnia dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: Stowarzyszenie        
Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Pożaryskiego 28, 04-703. 

10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także           
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą reprezentowanej przez niego drużyny 
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie Wydarzenie. Organizator            

ma również prawo opublikować imię i nazwisko wraz z nazwą reprezentowanej przez niego             
drużyny, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w             
miejscu rozgrywania Imprezy.  

11. Uczestnik wyraża zgodę na publikację nagrań filmowych, zdjęć oraz wywiady z jego            
udziałem, w każdy sposób w jaki promowane będzie wydarzenie oraz jego kolejne edycje             
orgaznizowane w przyszłości. 

12. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz wyrażenie zgody na             
publikację wizerunku są dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie             
uniemożliwia udział w Wydarzeniu. 

 
13. Postanowienia końcowe  
1. Tekst Regulaminu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie            

internetowej www.ukszagle.pl. 
2. Wszelkie informacje na temat Wydarzenia, będą dostępne na stronie internetowej          

www.ukszagle.pl i na portalach społecznościowych.  
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie Wydarzenia. 
4. Wszelkie pytania dotyczące organizowanego Wydarzenia należy kierować na adres:         

biuro@ukszagle.pl 
5. Reprezentant drużyny oświadcza, że wszystkie dane personalne wpisane przez niego  

w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie          

naruszających podstawowych zasad Wydarzenia. 
7. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres wskazany w formularz           

rejestracyjnym. W związku ze zmianami Regulaminu członkom przysługuje prawo do          
rezygnacji  
z udziału w Wydarzeniu. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres mailowy:            
biuro@ukszagle.pl.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki podczas          
Wydarzenia oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Wydarzenia. 

9. Start Uczestników w wydarzeniu jest dobrowolny. 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. 

10. Reprezentanci drużyny zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i poinformowania         
Uczestników o zasadach Wydarzenia. Dokonanie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się przez          
Reprezentanta drużyny z warunkami regulaminu i uczestnictwa w wydarzeniu oraz oznacza           
ich pełną akceptację. 
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