
                                  
REGULAMIN 

Żorskiego Biegu Na Orientację 
Śladami Historii i Niepodległości Miasta 

 
I. ORGANIZATOR:  
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
2. Związek Harcerstwa Polskiego w Żorach. 
3. Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. 
 
II. WSPÓŁORGANIZATOR: 
1. ZS nr 3 w Żorach. 
2. SP 1 w Żorach. 
3. KMP w Żorach. 
4. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach. 

 
III. PATRONAT: 
Honorowy patronat nad zawodami objął Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha. 
 
IV. CEL: 
1. Popularyzacja biegów na orientację. 
2. Upamiętnienie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
3. Upamiętnienie obchodów 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego  
oraz obchodów 85- lecia Hufca ZHP Żory. 
  

V. TERMIN: 
21 września 2018 (piątek)  
Kierownik oraz sędzia główny zawodów - Łukasz Garbacz. 

 

VI. RAMOWY PROGRAM: 
 
I ETAP - BIEG NA ORIENTACJĘ 
 
-  trasa o długości około 8 km 
 
- limit 2 godziny 
 
- ilość punktów kontrolnych 8-10 
 
- godz. 8.30 rejestracja uczestników - biuro zawodów Szkoła Podstawowa nr 1 w Żorach 
(boisko) 
 
- godz. 9.20 Oficjalne Otwarcie  
 
- start pierwszego uczestnika godz. 9.30 
 
- zakończenie I etapu około godz. 12.30 - Stadion MOSiR Żory - ul. Wolności 36a 

 



od godz. 12.00 do godz. 13.15  przerwa - poczęstunek regeneracyjny  
 
godz. 13 15 przejście przez drogę szybkiego ruchu na start do II etapu (w asyście 
służb organizacyjnych oraz Policji) 
 
II ETAP - BIEG NA ORIENTACJĘ 
 
-  trasa o długości  
> około 3 km kat. szkoły podstawowe 
> około 4 km kat. gimnazja i szkoły średnie 
> około 5 km kat. open 
 
- limit 1,5 godziny 
 
- ilość punktów  
> szkoły podstawowe 7 - 8  
> gimnazja i szkoły średnie 9 -10 
> open 10 -11 
  
- sprawdzenie listy uczestników - biuro zwodów Strzelnica "Dębina"  
 
- start pierwszego uczestnika  godz. 13.15 

 
- zakończenie II etapu godz. 15.15  

 
(od godz. 14. 30 poczęstunek dla każdego uczestnika oraz możliwość korzystania  
ze stanowisk strzeleckich zlokalizowanych na terenie Strzelnicy "Dębina") 

 
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA BIEGU NA ORIENTACJĘ godz. 15. 30 
 
VII. KATEGORIE ORAZ KLASYFIKACJA: 
1. Każdą kategorię obejmuje dystans I oraz II  etapu. 
a) szkoły podstawowe rocznik 2009-2004 
b) gimnazja oraz szkoły średnie rocznik 2003-2001 
c) open rocznik 2000 i st.     
 
2. Szkoły podstawowe: drużyna 4 osobowa (3 uczniów + 1 opiekun osoba pełnoletnia) 
a) klasyfikacja tylko drużynowa - liczy się czas ostatniego zawodnika (wszyscy z patrolu 
muszą zgłosić się na metę po pierwszym i drugim etapie). 
 
3. Gimnazja oraz szkoły średnie: szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników  
z czego do klasyfikacji drużynowej zaliczone będą wyniki trzech najlepszych zawodników  
z danej szkoły: 
a) klasyfikacja indywidualna, 
b) klasyfikacja drużynowa.  
 
4. Open 
a) klasyfikacja tylko indywidualna. 
 
5. Do klasyfikacji końcowej pod uwagę brane będą wyniki z dwóch etapów zawodów. 
6. Organizator ustala limit uczestnictwa zawodów - 100 osób - decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
7. Przydział do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia.  

 
 
 
 



 
 
VIII WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Osoby niepełnoletni biorące udział w kat. szkół podstawowych mogą uczestniczyć w 
zawodach tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna 
prawnego 
druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl  
 
2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kat. gimnazja oraz szkoły średnie mogą 
uczestniczyć  
w zawodach za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego 
druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl 
 
3. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kat. open zobowiązane są do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego  
druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl 
 
4. Start dla wszystkich zawodników jest bezpłatny.  

 
5. Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. 
zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla 
potrzeb związanych z organizacją i promocją biegu. Każdy uczestnik powinien zapoznać się 
z obowiązkiem informacyjnym zawartym w punkcie IX niniejszego regulaminu dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych. 

 
IX ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy dostępnym na stronie 
internetowej www.mosir.zory.pl 
Termin składania zgłoszeń do dnia  14.09.2018 (piątek) do godz. 15 30. 
Osobiście w kasie hali sportowej ul. Folwarecka 10. 
lub drogą e-mail na adres d.dymura@mosir.zory.pl (skan druku zgłoszenia) 
oryginał dostarczyć w dniu zawodów do sekretariatu wraz ze zgodami rodziców/opiekunów 
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich (punkt VIII regulaminu). 

 
X SPOSÓB ORGANIZACJI ZAWODÓW: 
1. Start zawodników odbywa się w określonych odstępach czasowych - interwał czasowy. 
2. Zadaniem zawodnika jest odnajdywanie kolejnych punktów kontrolnych w zadanej 
kolejności, wynikającej z mapy.  
3. O zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności poprawność pokonania trasy (wszystkie 
punkty kontrolne po kolei), a następnie czas pokonania trasy.  
4. Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzenia 
punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORT ident (SI). 
5. Każdy zawodnik odbiera chip oraz numer startowy do pomiaru czasu w Biurze Zawodów 
w dniu imprezy. W przypadku zgubienie chipa zawodnik zobowiązany jest uiścić opłatę  
w wysokości 100 zł.na konto podane przez organizatora. 

 
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii 
startujących osób. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 
3. Zawody odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany 
klęski żywiołowej, nagły atak zimy, żałoba narodowa itp.). 



4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony Służb 
Porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu. 
6. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i 
własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w Biurze Zawodów. 
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy i jego 
akceptacji. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione 
na terenie obiektu jak i podczas biegu. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
10. Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas 
przekraczania jezdni, tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych 
poruszających się po ciągach komunikacyjnych. 
11. Dla uczestników imprezy Organizator zapewnia poczęstunek na półmetku oraz  
na mecie zawodów. 
12. Interpretacja regulaminu dokonana przez organizatora jest wiążąca dla uczestników 
zawodów. 

 

XII OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
Organizator informuje, że: 
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
z siedzibą: 44-240 Żory, ul. Wolności 36a. 
2.Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa  
lub realizacja umowy. 
3.Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową  
w sprawie przetwarzania danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych MOSiR Żory.  E-mail: kuba@eduodo.pl  
4.Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających 
z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 
6.Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Wyjątek stanowi firma dokonująca elektronicznego pomiaru czasu, prowadząca 
ewidencję uczestników oraz klasyfikację końcową, tylko dla potrzeb zawodów. Odbiorcami 
danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane 
muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego  
po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

 

 


