Regulamin Rajdu Przygodowego „BUSOLA”
1. Organizator.
Organizatorem Rajdu Przygodowego „Busola” jest Michał Koszela, ul. Orzeszkowej 20b/4, 62-200 Gniezno. Email: michal@PomagamOli.pl
2. Cel.
Celem zawodów jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych, promowanie
alternatywnych form wypoczynku, kształcenie umiejętności orientacji w terenie i rywalizacji sportowej w
połączeniu ze zbiórką funduszy na leczenie Oli Koszeli.
3. Termin i miejsce.


Zbiórka uczestników: 16 czerwca 2018 godzina 10:30.



Start: 16. czerwca 2018 godzina 11:00.

 Miejsce zbiórki i startu: Świetlica im. Kazimierza Nowaka w Wagowie. Mapa dojazdu stanowi zał. 1
do regulaminu.
4. Kategorie i dystanse.
Rajd przeprowadzony będzie w jednej kategorii „open”.
Uczestnicy do wyboru mają dwa dystanse:
➢

Trasa Zielona - dystans ok. 15km

➢

Trasa Błękitna - dystans ok. 30km
5. Uczestnictwo.

Uczestnikiem rajdu może być każda drużyna składająca się od 2 do 10 osób w skład której wchodzi minimum
jedna osoba pełnoletnia będąca opiekunem drużyny. Każdy uczestnik musi spełnić następujące wymagania:
 zgłosi swój udział w rajdzie poprzez formularz na stronie www.PomagamOli.pl/busola2018 –
podpisze oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i uczestnictwie w rajdzie na własną
odpowiedzialność;

 podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;
 osoby niepełnoletnie przedstawią pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w
rajdzie i wystartują pod opieką osoby pełnoletniej – zał 2;
 będzie posiadała obowiązkowe wyposażenie określone w punkcie 6;

Uwaga: osoby niespełniające wyżej wymienionych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do startu w
rajdzie.
6. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika.
Wyposażenie obowiązkowe każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie. Na starcie wymagane będą:
 kompas lub busola (minimum 1szt/drużynę),
 długopis, ołówek lub cieńkopis i linijka (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,
7. Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.PomagamOli.pl/busola2018 do
dnia 10. czerwca 2018. W przypadku chęci zgłoszenia po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
609076952.
Organizator prosi osoby zgłaszające się o darowiznę na rzecz Aleksandry Koszeli – 6. letniej dziewczynki
chorej na mukowiscydozę.
 40 zł od każdego uczestnika - opłata w terminie 1.05 – 31.05.2018
 60 zł od każdego uczestnika – opłata w terminie 1.06 – 10.06.2018
 100zł od każdego uczestnika – opłata w dniu rajdu.
Darowizny prosimy wpłacać bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia za pomocą systemu
elektronicznezapisy.pl
8. Przebieg rajdu.

Start:
 Start drużyn 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 obowiązkowy.
Mapa:
 Drużyny otrzymują mapę na starcie.
 Na mapie zaznaczone są punkty kontrolne oznaczone cyframi.
 Nie wszystkie punkty kontrolne zostaną naniesione na mapie.

Zasady zdobywania punktów kontrolnych (w terenie):
 W pierwszej kolejności należy odnaleźć przyporządkowany drużynie punkt kierunkowy, wskazany
przez organizatora. Nie wykonanie zadania równa się dyskwalifikacji.
 Kolejność odnajdywania punktów kontrolnych jest dowolna (uczestnicy sami wyznaczają trasę).

 Na punktach kontrolnych (PK) mogą znajdować się informacje o lokalizacji punktów dodatkowych
(PD) nie naniesionych na mapie. W takim przypadku należy samodzielnie nanieść punkt (PD) na
mapę według wskazówek organizatora i odnaleźć go w terenie tak jak pozostałe punkty kontrolne.
Zadania specjalne:
 W trakcie trwania rozgrywki do wykonania będą dodatkowe zadania specjalne.
Klasyfikacja:
 W wynikach rajdu zostaną sklasyfikowane drużyny, które odnalazły przynajmniej punkt kierunkowy.
 O zajętym miejscu decydować będzie łączna ilość zdobytych punktów klasyfikacyjnych. Waga
punktów klasyfikacyjnych:
Nazwa

Ilość punktów
klasyfikacyjnych

Punkt Kontrolny (PK) - znaleziony w terenie.

1

Punkt Dodatkowy (PD) – znaleziony w terenie.

4

Punkt Specjalny (PS) – znaleziony w terenie + wykonane
zadanie

2

 W przypadku zdobycia przez więcej niż jedną drużynę takiej samej ilości punktów klasyfikacyjnych,
o miejscu będzie decydować czas.
 Czas na pokonanie trasy zielonej to 6 godzin.
 Czas na pokonanie trasy błękitnej 8 godzin
Inne informacje:
 Szczegóły techniczne przedstawione zostaną przed startem.
 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 rajdu.
 Ogłoszenie wyników odbędzie się na mecie, około 30 minut po dotarciu ostatniej drużyny. Wyniki
zostaną opublikowane w ciągu 24. godzin na stronie zawodów PomagamOli.pl/Busola2018
9. Świadczenia.
 Drużyny otrzymują mapę oraz kartę kontrolną.
 W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator przewidział możliwość zwiezienia
uczestnika zawodów na metę.
10. Postanowienia końcowe.
 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.

 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 rajdzie.

 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 rajdu 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. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na
własną odpowiedzialność.
 W trakcie trwania rajdu organizator nie zapewnia picia i jedzenia.

 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. O zmianach
regulaminu drogą elektroniczną bezzwłocznie poinformowani zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

 Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk
uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 Wszelkie pytania proszę kierować na adres michal@PomagamOli.pl lub pod numer telefonu
609076952 (organizator nie będzie odpowiadał na SMS’y, proszę dzwonić).

