REGULAMIN
II OTWARTYCH MISTRZOSTW
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
MUCZNE, 16 maj 2020 rok

1. Marsz na Orientację (zwany dalej Marszem) jest imprezą turystyczno-sportową, podczas której
każda z drużyn biorących udział w Marszu ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu
swoją obecność na ustawionych w terenie punktach kontrolnych.
2. Organizatorem Imprezy jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (zwany dalej
Organizatorem).
3. Firmą organizującą zawody jest HARPERSOFT Stanisław Leśnicki.
4. Termin: 16 maj 2020 r., godzina rozpoczęcia 10:00 do godziny 14:00.
5. Miejsce: Centrum Promocji i Leśnictwa Muczne i okolice ( Nadleśnictwo Stuposiany).
6. Mapa użyta w zawodach „Muczne” skala 1: 7 500, aktualność wiosna 2020, autor mapy W.Dwojak.
Mapa wykonana zgodnie z przepisami IOF ( Światowej Federacji Orienteeringu).
7. Marsz odbędzie się w trzech kategoriach:
a) Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa
(drużyny z izb okręgowych 2-osobowe),
b) Firmy Budowlane i sponsorzy
(drużyny z firm 2-osobowe),
c) OPEN inżynierowie budownictwa
(członkowie PDK OIIB z osobami towarzyszącymi,
drużyny 2 osobowe, w których przynajmniej jeden z uczestników musi być członkiem PDK OIIB)
d) Rodzinna inżynierowie budownictwa
(członkowie PDK OIIB z osobami towarzyszącymi i
dziećmi, zespoły 2-4 osobowe).
8. Uczestnicy zawodów – drużyny dwuosobowe z wyłączeniem kategorii Rodzinna, (w której możliwy
start do czterech osób w drużynie - dwójki dorosłych + dzieci). W przypadku wysłania zgłoszenia przez
osobę, niebędącą członkiem PDK OIIB, wymagana jest pisemna zgoda uczestnika. W przypadku
uczestnika poniżej 16 roku życia, pisemną zgodę na uczestnictwo w Marszu oraz na zapisy niniejszego
regulaminu wraz z przedłożeniem pisemnej deklaracji osoby pełnoletniej na sprawowanie opieki nad
w/w uczestnikiem – 1 osoba pełnoletnia na maksymalnie 2 osoby niepełnoletnie).
9. Termin i sposób zgłoszeń dla poszczególnych kategorii:
Wypełnione deklaracje uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty, przyjmowane będą w formie
elektronicznej na adres e-mail: organizacja@inzynier.rzeszow.pl, bądź osobiście w siedzibie PDK OIIB
w terminach poniżej:
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a) Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa
b) Firmy Budowlane i sponsorzy
c) OPEN inżynierowie budownictwa
d) Rodzinna inżynierowie budownictwa

15 kwietnia 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować do Biura Podkarpackiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa tel. +17 777 64 54, e-mail: organizacja@inzynier.rzeszow.pl.
10. Potwierdzenie punktów kontrolnych:
W zawodach do pomiaru czasu i potwierdzenia punktów kontrolnych (PK) zostanie zastosowany
elektroniczny system Sportldent. Elektroniczne karty startowe dla zawodników oraz pomiar czasu
zabezpiecza firma obsługująca zawody. W razie awarii stacji SI na PK zawodnicy potwierdzają swój
pobyt perforatorem umieszczonym na stojaku PK na odpowiednio przygotowanych miejscach na
mapie oznaczonych R1,R2,R3.
11. Sposób przeprowadzenia zawodów:
a)
b)
c)
d)
e)

po otrzymaniu zgłoszenia drużyn zostanie stworzona lista startowa,
drużyny startują z boksu startowego zgodnie z listą startową,
długość trasy 3 – 4 km w linii prostej,
mapę z narysowaną trasą zawodnicy otrzymują przed startem,
zawodnicy mają znaleźć jak największą ilość PK wyznaczonych na trasie marszu (uzyskać ich
potwierdzenie, zmieścić się w limicie czasowym), w przypadku potwierdzenia wszystkich PK
przez większą ilość drużyn, o zwycięstwie będzie decydował czas marszu,
f) po przekroczeniu mety zawodnicy odczytują elektroniczne karty startowe u obsługi systemu
Sportldent i otrzymują wydruk z czasem pokonania trasy i potwierdzonymi PK.
g) szczegółowy komunikat techniczny dotyczący interwałów czasowych pomiędzy startem
poszczególnych drużyn, limity czasowe na pokonanie trasy i inne informacje techniczne
zostaną przekazane w dniu imprezy, przed startem drużyn.
12. Nagrody:
Organizator nagrodzi trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Organizator może przyznać
dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
13. Wyposażenie zawodników:
Każdy zawodnik powinien posiadać ubiór sportowy, który zakrywa nogi, tułów i ręce aż do łokci oraz
dobre buty sportowe lub trekkingowe.
Każda drużyna otrzyma od organizatora zawodów kompas, mapę, pakiet startowy.
Na mecie woda oraz posiłek.
Karty startowe zapewni firma obsługująca zawody.
14. Postanowienia końcowe:
a) zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Marszu,
b) obowiązują zasady fair-play,
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c) każdy Uczestnik bierze udział w Marszu na Orientację na własną odpowiedzialność (w
przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność opiekuna prawnego) i
nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów i służb porządkowych,
d) uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z
własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Marszu oraz osobom trzecim,
e) organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Marszu, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Marszu
f) wskazane jest ubezpieczenie się każdego zawodnika na własny koszt od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
g) Warunkiem wzięcia udziału w Marszu jest brak przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa.
Organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, w szczególności za
ich stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu.
h) każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do
jego przestrzegania, a także do stosowania się do zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora
w czasie trwania zawodów,
i) Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas przekraczania
jezdni, tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych lub pojazdy poruszające
się po ciągach komunikacyjnych
j) zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności
prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie przez uczestników podczas Marszu,
jak również Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania śmieci, zakaz rozpalania
i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i
terenach prywatnych poza obszarem Marszu,
k) firma obsługująca zapewni obsługę sędziowską posiadającą licencje sędziowskie PZOS
(Polskiego Związku Orientacji Sportowej),
l) zawody rozgrywane będą w oparciu o przepisy PZOS,
m) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
n) niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni,
o) Organizator ma prawo wycofać z trasy uczestnika, w przypadku stwierdzenia niezdolności do
kontynuowania wysiłku fizycznego podczas zawodów oraz w przypadku stwierdzenia
złamania przepisów niniejszego regulaminu,
p) Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę w przypadku zniszczenia bądź
przestawienia PK na trasie lub przyrządów do ich potwierdzenia,
15. Celem imprezy jest promocja aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu; popularyzacja
turystyki pieszej, jako formy rekreacji i wypoczynku; integracja środowiska budowlanego;
promowanie walorów turystyczno - krajobrazowych lasów Bieszczadzkich.
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16. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych jest
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Rzeszowie, ul.
Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów;
2) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu organizacji imprezy rekreacyjnej, a także
w związku z użyciem wizerunku uczestnika w materiałach dotyczących przebiegu zawodów, w
tym zdjęć, artykułów, opisów itp. zamieszczonych w czasopiśmie wydawanym przez
Organizatora;
3) dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
5) dane będą przetwarzane przez okres określony przez Instrukcję Kancelaryjną lub do momentu
wycofania przedmiotowej zgody;
6) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
7) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

9) dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Krakowska 289, 35–213 Rzeszów,
N I P : 8 1 3 - 3 2 - 9 8 - 4 6 8 , R e g o n 6 9 1 6 9 8 9 9 1 , Tel: 17/777 64 61, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

