
06 Bieg na Orientację 
Poświęcony Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego 

 

LISTOPADA 

Organizator 
 

  
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” 

Sekcja Biegu na Orientację 

 

Regulamin Zawodów 
Cel  
Zawodów 

1. Popularyzacja sportu - w szczególności imprez 
biegowych na orientację, które wymagają nie tylko 
przygotowania fizycznego, ale również wiedzy 
 i umiejętności z zakresu nawigacji w terenie; 
2. Popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej w środowisku 
wojskowym 
3. Promowanie pozytywnych wartości kształtowanych 
przez sport wśród członków pro-obronnych organizacji 
pozarządowych. 

 
Lokalizacja 
 

Centrum Zawodów położone będzie w miejscowości 
Sobótka, na Przełęczy pod Wieżycą – Parking  
50.892750, 16.727813 

Termin 
 

6 listopada 2021 r. – Sobota  
Biuro zawodów czynne w godzinach 08.00-10.00  

Program 
Zawodów 
 
 
 

08 – 10.00 Działalność biura zawodów 

11.00 Start pierwszego zawodnika 

ok.13.00 Zakończenie zawodów: 
- wręczenie dyplomów i pucharów 

Kategorie / 
Trasy 

Długa  Długość trasy ok. 6500 m 

Średnia Długość trasy ok. 4000 m 

Krótka Długość trasy ok. 2500 m (trasa dla dzieci 
i młodzieży do lat 14) 

Mix 2 os. Długość trasy ok. 3500 m  

Męska 2 os. Długość trasy ok. 3500 m  

Damska 2 os Długość trasy ok. 3500 m  

Rekreacyjna 
Długość trasy ok. 2000 m (trasa po 
drogach, dla dzieci wraz z rodzicami oraz 
osób niepełnosprawnych) 

Szczegółowe parametry tras oraz dodatkowe informacje o zawodach 
zamieszczone będą na stronie http://bno.pl/ 

Zgłoszenie Zgłoszenia ostateczne do 03.11.2021r. wyłącznie 
elektronicznie poprzez wypełnienie formularza 
Zgłoszeniowego. Link do zgłoszeń na stronie  
http://bno.pl/ 
Udział w zawodach jest bezpłatny.  

Nagrody Każdy uczestnik, który wyśle swoje zgłoszenie do 
31.10.2021 otrzyma pamiątkowy medal. Dla zdobywców 
miejsc 1-3 w kategoriach dyplomy i puchary  

http://bno.pl/


 
 

Zawody dofinansowane przez: 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

Mapa Mapa „Ślęża - Północ” w skali 1: 10000, warstwice co 5m. 
wykonana zgodnie z ISOM 2017-2 (Międzynarodowe 
symbole stosowane na mapach do biegu na orientację). 
Aktualność jesień 2021- Wojciech Dwojak. 

Start i Meta 
 
 
 
 
 
 
 

Dojście na start ok. 500 m wyznakowane niebieskimi 
wstążkami.  Start interwałowy. Przypominamy o 
„wyczyszczeniu” chipa na stacji CLEAR przed wejściem 
do strefy STARTU. Sczytanie chipa SI będzie można 
dokonać tylko w biurze zawodów. Dlatego po podbiciu 
puszki meta prosimy niezwłocznie udać się do biura 
zawodów. Zawodnik jest odpowiedzialny za sczytanie 
chipa SI.  Powrót z mety - do biura zawodów 200 m. 

Postanowienia 
Końcowe 
 
 
 
 
 
 

− zawody rozgrywane zgodnie z przepisami biegu na orientację; 
− niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez 
zawodnika lub drużynę w kategorii MIX; 
− organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe; 
zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu; 
− uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie 
NNW i OC);  
− opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie 
organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości,  
− organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika zawodów, w przypadku 
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku 
fizycznego podczas zawodów oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów 
niniejszego regulaminu; 
− uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez 
siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz 
osobom trzecim; 
− organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego 
upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach; 
− organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 
zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej 
lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce;  
− w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie 
mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub 
osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z 
przeprowadzeniem i organizacją zawodów;  
− uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu 
zdrowia wpisane przez nich do formularzy zawodów są kompletne i zgodne z 
prawdą; 
− uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony 
służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów; 
− organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez 
uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach 
zamkniętych;  
− zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak  
i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze 
zawodów; 
− uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym 



 
 

 

szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego 
zawodów;  
− nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane 
przez organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze 
strony uczestnika jak i osób trzecich,  
− nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika, − 
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

KLAUZULA 
INFORMACYJNA  
z art. 13 RODO 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii 
Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, że:  
- Administratorem Danych Osobowych jest Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” z 
siedzibą przy ul. Oporowskiej 62, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000159810, e-mail:  sekretariat@wks-slask.pop.pl 
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu organizacji i promocji 
zawodów, publikacji wyników sportowych i wizerunku w fotorelacji z ww. imprezy 
jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów wykonania umowy i równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na ich rozpowszechnianie na stronach internetowych i 
portalach społecznościowych ww. zawodów i naszych partnerów.  
- posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
(cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą e-mail: bno.wks.slask@gmail.com);  
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego 
Rozporządzenia Parlamenty i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych 
osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 
Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

 

  
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” 
Sekcja Biegu na Orientację  
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