1. Organizator.
Organizatorem Nocnego Rajdu na Orientację „Nocek 2018” jest Michał Koszela, ul. Orzeszkowej 20b/4, 62200 Gniezno. E-mail: michal@pomagamoli.pl www: PomagamOli.pl/nocek oraz misjaX.pl

2. Termin i miejsce.
➢

Start: 24 listopada 2018 godzina 17:30

➢

Miejsce zbiórki i startu: w promieniu 40km od Gniezna. Dokładna lokalizacja bazy startowej zostanie
podana 18 listopada 2018 na stronie www: PomagamOli.pl/nocek oraz misjaX.pl

➢

24-25 listopada 2018 (sobota/niedziela)

➢

Zbiórka uczestników i odprawa: 24 listopada 2018 godzina 17:00

3. Kategorie i dystanse.
Zawody przeprowadzone będą w jednej kategorii „open”.
Uczestnicy do wyboru mają dwa dystanse:
➢
➢

Trasa Zielona - dystans ok. 25km
Trasa Błękitna - dystans ok. 40km
4. Uczestnictwo.

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba w wieku od 16 lat, spełniająca następujące wymagania:
➢

➢
➢

➢
➢

zgłosi swój udział w zawodach poprzez formularz na stronie elektronicznezapisy.pl – linki do stron z
zapisami i listą startową dostępne są na PomagamOli.pl/nocek oraz misjaX.pl podpisze
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i uczestnictwie w zawodach na własną
odpowiedzialność;
przed startem podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora;
osoby w wieku 16-18lat (które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) przedstawią
pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach i wystartują pod opieką
osoby pełnoletniej;
będzie posiadała obowiązkowe wyposażenie określone w punkcie 5;
przed startem przedstawi dowód tożsamości i odbierze kartę startową;

Uwaga: osoby niespełniające wyżej wymienionych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do startu w
zawodach.
5. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika.
Wyposażenie obowiązkowe każdy zawodnik organizuje we własnym zakresie. Na starcie wymagane będą:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

latarka,
światło czerwone lub strój z elementami odblaskowymi,
kompas lub busola,
cienkopis, długopis lub ołówek – do nanoszenia informacji na mapie,
naładowany telefon komórkowy z numerem podanym w zgłoszeniu,
odzież odpowiednia do panujących warunków atmosferycznych,
picie i jedzenie potrzebne w trakcie pokonywania trasy.
6. Zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie elektronicznezapisy.pl do dnia 11.
Listopada 2018r. Zgłaszać należy zespoły lub osoby startujące indywidualnie (istnieje możliwość
późniejszego dopisania osób do zespołu lub do indywidualnego zgłoszenia i utworzenie tym samym
zespołu). W przypadku chęci zgłoszenia po 11. listopada prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 609076952.
Uwaga: maksymalna ilość startujących zespołów: 60 lub 200 uczestników.
Opłaty startowe stanowią darowiznę na rzecz Aleksandry Koszeli – 6. letniej dziewczynki chorej na
mukowiscydozę.
Tabela opłat:
Trasa
Zielona
Błękitna

Wiek

Opłata
do 30.10.2017

Opłata
1-11.11.2017

Opłata
w dniu zawodów

Do 18. lat

35,00 zł

55,00 zł

80,00 zł

Powyżej 18. lat

45,00 zł

65,00 zł

90,00 zł

Do 18. lat

40,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

Powyżej 18. lat
50,00 zł
70,00 zł
Darowizny prosimy wpłacać bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia za pomocą systemu
elektronicznezapisy.pl

110,00 zł

7. Przebieg zawodów.
Start:
➢
➢
➢

Start zawodników/zespołów odbywać się będzie w niewielkich odstępach czasowych.
O kolejności startu decydować będzie miejsce na liście startowej.
Dla osób niepełnoletnich start i pokonywanie trasy w zespole z osobą pełnoletnią jest obowiązkowe.

Mapa:
➢
➢
➢

Mapę zawodnicy zdobywają na wyznaczonym przez organizatora punkcie startowym.
Na mapie zaznaczone są punkty kontrolne oznaczone kolejnymi cyframi.
Nie wszystkie punkty kontrolne zostaną naniesione na mapie.

Mapka wycinkowa:
➢
➢

Każdy zawodnik/zespół otrzyma bezpośrednio przed startem jedną mapkę wycinkową (na odwrocie
karty startowej).
Na mapce wycinkowej zaznaczony zostanie punkt startowy.

Zasady zdobywania punktów:
➢
➢
➢
➢

W pierwszej kolejności należy odnaleźć przyporządkowany osobie/zespołowi punkt startowy . Nie
wykonanie zadania równa się dyskwalifikacji.
O przyporządkowaniu punktów kierunkowych (A,B,C,D) będzie decydować miejsce na liście
startowej. Po odnalezieniu punktu kierunkowego należy przystąpić do poszukiwań punktów
kontrolnych.
Kolejność odnajdywania punktów kontrolnych jest dowolna.
Na wybranych punktach kontrolnych mogą znajdować się informacje o lokalizacji punktów
kontrolnych - dodatkowych nie naniesionych na mapie. W takim przypadku należy lokalizację punktu
dodatkowego nanieść na mapę i odnaleźć go w terenie jak pozostałe punkty kontrolne.

Klasyfikacja:
➢

W wynikach zawodów zostaną sklasyfikowane osoby/zespoły, które odnalazły przynajmniej punkt

➢
➢
➢

startowy.
Limit czasu na pokonanie trasy Zielonej to 6. godzin.
Limit czas na pokonanie trasy Błękitnej to 12. godzin.
Za przekroczenie limitu czasu naliczane będą punkty karne -1pkt za każde 5.minut przekroczenia

Inne informacje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Szczegóły techniczne przedstawione zostaną przed startem podczas odprawy.
Trasę pokonywać można tylko pieszo.
Na drogach publicznych poruszać się można tylko i wyłącznie przestrzegając przepisów ruchu
drogowego.
Na terenie obszarów leśnych należy się poruszać z zachowaniem zasad i przepisów obowiązujących
na terenach Lasów Państwowych.
Podczas zawodów zabrania się korzystania z wszelkich udogodnień wykorzystujących nawigację
GPS. Do pokonania trasy wykorzystujemy otrzymaną mapę, kompas lub busolę i własna głowę.
Hołdujemy zasadzie fair-play.
Dopuszcza się elektroniczny zapis przebytej trasy odczytywany po ukończeniu zawodów.
Zwycięzcą zawodów zostanie osoba/zespół, która odnajdzie najwięcej punktów kontrolnych. W
przypadku zdobycia przez więcej niż jednego zawodnika/zespół takiej samej ilości punktów
kontrolnych, o miejscu będzie decydować czas. W przypadku startu w zespołach o zakończeniu
pomiaru czasu decydować będzie najgorszy czas spośród członków zespołu.
Ogłoszenie wyników odbędzie się na mecie, około 30 minut po dotarciu ostatniego zawodnika.
8. Świadczenia.

➢
➢
➢
➢

Uczestnicy zawodów otrzymują mapy (2szt – dla startujących indywidualnie lub 2szt na zespół) ,
kartę startową.
Organizator zapewnia drobny poczęstunek na mecie (słodycze, kawa, herbata, woda itp.).
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator przewidział możliwość zwiezienia
uczestnika zawodów na metę.
Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkową odznakę.
9. Polityka prywatności
➢

➢

➢

➢

➢

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz 922).
Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w rajdzie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez
Organizatora.
Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
◦ w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
◦ w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług
Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz 922).
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w
zakresie prowadzenia i realizacji rajdu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia,
komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe
Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach
Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez
Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez
zewnętrzny system rejestracji i płatności internetowej elektronicznezapisy.pl. Zasady
przetwarzania danych przez administratora serwis elektronicznezapisy.pl określają jego
regulaminy i polityki prywatności, które jest zobowiązany Ci przedstawić z chwilą dokonywania
Twojej rejstracji w serwisie.
Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze
strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie
internetowej

9. Postanowienia końcowe.
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
W trakcie trwania zawodów organizator nie zapewnia picia i jedzenia. Przewidziano jedynie drobny
poczęstunek na mecie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. O zmianach
regulaminu drogą elektroniczną bezzwłocznie poinformowani zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres michal@pomagamoli.pl lub pod numer telefonu
609076952 (organizator nie będzie odpowiadał na SMS’y, proszę dzwonić).

