
 

ORIENTEERING DLA KAŻDEGO by DECATHLON 

Bieganie jest super, a mapa to nic trudnego! 
 

REGULAMIN 

Organizator: Klub Imprez na Orientację Stowarzysze oraz Decathlon Ostrobramska 

Opracowanie tras: Dariusz Mazurek (darek.mazurek@onet.pl) 

Start: na terenie sklepu Decathlon Ostrobramska, czynny od 18.20 do 19.00 

Zamknięcie mety: 21.00 

Zapisy: do poniedziałku 3.12. do godz. 24:00 poprzez stronę orienteering.waw.pl 

Kategorie:  trasa dla początkujących z limitem 60 minut 

 trasa Street-O z limitem 60 lub 90 minut  

Wpisowe: 5 zł (płatne na starcie) 

Świadczenia: mapa, karta startowa, naklejka, woda i poczęstunek na mecie 

Wyposażenie uczestnika: ubiór dostosowany do warunków pogodowych, przybory do pisania oraz czołówka 

lub latarka (nie wszystkie miejsca są dostatecznie oświetlone). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

2. Korzystanie podczas zawodów z innych materiałów (map, planów, aplikacji itp.) niż dostarczone przez 
Organizatora jest zabronione i będzie skutkowało wykluczeniem z rywalizacji. 

3. Udział w zawodach „Orienteering dla Każdego by Decathlon” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody  
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów oraz ich promocji (publikacja 
wyników w tym: imion i nazwisk uczestników, nazw zespołów, zdjęć z imprezy itp.). Szczegóły znajdują 
się w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.  

4. Wszyscy uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują  
z pełnoletnim opiekunem lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2 
Regulaminu).  
Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada. Członkowie 
PTTK objęci będą w trakcie zawodów ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa (pod warunkiem 
opłacenia składki członkowskiej na dany rok), pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

Do zobaczenia na starcie! 



Załącznik nr 1 

W związku z obowiązkiem wynikającym z 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że: 

Zgłoszenie się na zawody „Orienteering dla Każdego by Decathlon” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych dobrowolnie Organizatorowi zawodów w celu 

ich realizacji, tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu oraz na upublicznienie na stronach Organizatora imienia  

i nazwiska na liście startowej oraz w wynikach końcowych zawodów. 

Zgoda ta obejmuje również publikację wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z zawodów 

zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.  

Dane uczestnika będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawodów nie dłużej jednak niż do dnia 10.12.2018 r. 

Administratorem danych osobowych uczestników zawodów są: 

Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, 

REGON: 013102058.  

oraz  

Klub Imprez na Orientacje Stowarzysze (Koło PTTK nr 44) działający w ramach Oddziału Międzyuczelnianego PTTK 

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-075 Warszawa), ul. Senatorska 11 zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000191794, NIP: 5261770627, REGON: 012209363. 

Załącznik nr 2 

 


