XIV JESIENNA IMPREZA NA ORIENTACJĘ
17 LISTOPADA 2018 R.
start godz. 11.00, Grajdołek
REGULAMIN

•
•
•

I CELE IMPREZY:
popularyzacja turystycznych imprez na orientację;
integracja i wspólna zabawa z mapą i kompasem w terenie;
wyłonienie zwycięzców XIV Jesiennej Imprezy na Orientację
II ORGANIZATOR

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
Rajd został dofinansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
III TERMIN IMPREZY
17 listopada 2018 , sobota, godz.11.00
IV MIEJSCE IMPREZY
Grajdołek -las w okolicy Grajdołka, dojście na start ul. Armii Krajowej i dalej ścieżką
rowerową. Start i meta rajdu są w tym samym miejscu. Zamknięcie mety przewidziane jest
na godz. 14.00.
V WPISOWE
4 ZŁ OD OSOBY.
Wpłat można dokonać w dniu imprezy po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału u
organizatora.

VI KATEGORIE
•
•

TD (dzieci) – urodzeni w 2005 r. i młodsi; zespoły 2-3-osobowe;
TM (młodzież) – urodzeni w latach 2002 – 2004; zespoły 1-2-osobowe;

•

TJ (juniorzy) – urodzeni w latach 1998-2001; zespoły 1-2-osobowe;

•

RK (trasa rekreacyjna) - dowolna liczba osób w zespole, bez klasyfikacji.
VII ŚWIADCZENIA
•
•
•
•
•
•

wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w rajdzie otrzymają pamiątkowe medale;
medale dla drużyn za zajęcie miejsc I-III w każdej z kategorii TD, TM, TJ, TR;
dyplomy do III miejsca;
materiały startowe;
pamiątkowy znaczek;
punkty na OTP i OInO PTTK.

VIII ZGŁOSZENIA
Do 12 listopada, tel. 695 455 771 (Kamilla Gadomska), e-mail:
kamilla.gadomska@gmail.com. Po tym terminie nie gwarantujemy kompletu świadczeń
zgłoszonym lub zapisującym się dopiero na starcie uczestnikom.














IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
wszyscy uczestnicy muszą posiadać długopis do wypełniania karty startowej;
wyniki imprezy, dyplomy i nagrody zostaną przekazane do szkół ; wyniki imprezy
będą podane w Internecie na stronie www.gdk.com.pl;
uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie;
dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką
dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
zakaz śmiecenia w lesie, palenia papierosów, rozpalania ogniska;
wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, ppoż, Karty Turysty;
impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników;
uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
(zgodnie z Rozporządzeniem 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; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1) oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z późn. zm.) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych
(np. relacje prasowe, strona internetowa GDK - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
impreza może zostać odwołana z powodu trudnych warunków atmosferycznych
(silny wiatr, ulewa itp.).
ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów.

www.gdk.com.pl

ZAPRASZAMY!

