RAJD NA ORIENTACJĘ PISZCZAC - ORIENTEERING
1. Cel Imprezy
- popularyzacja rajdów na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego
wypoczynku
- praktyczne ćwiczenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
- upowszechnienie aktywnej turystyki
- -promocja walorów przyrodniczych powiatu bialskiego
2. Termin i Miejsce
Impreza odbędzie się w dniu: 13 kwietnia 2019 (sobota)
Miejsce imprezy:
Zalutyń (gmina Piszczac, woj. lubelskie)
Baza:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
3. Organizatorzy
Wójt gminy Piszczac Kamil Kozuchowski
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu
4. Współorganizacja
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
Powiat Bialski
5. Forma i Kategorie
Turystyczny pieszy i rowerowy rajd na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.
Kategoria Rekreacyjna (TRe)
Długość:
ok. 7km
Trudność trasy: Łatwa
Typ trasy:
Piesza
Drużyny:
1-10 osobowe
Limit czasu*:
2h + 1h limitu spóźnień*
Kategoria Rekreacyjna Plus (TRe+)
Długość:
ok. 12km
Trudność trasy: Łatwa z urozmaiceniami
Typ trasy:
Piesza
Drużyny:
1-5 osobowe
Limit czasu*:
3 h + 1h limitu spóźnień*
Kategoria Traper (TT)
Długość:
ok. 15km
Trudność trasy: Średnia
Typ trasy:
Piesza
Drużyny:
1-5 osobowe
Limit czasu*:
4 h + 1h limitu spóźnień*
Kategoria Na Kole (TN)
Długość:
ok. 25km
Trudność trasy: Średnia
Typ trasy:
Rowerowa
Drużyny:
1-5 osobowe
Limit czasu*:
3h + 1h limitu spóźnień*
* - Ostateczny limit czasu może ulec zmianie i będzie podawany na mapie.
Drużyny z osobami do lat 13 mogą startować w zespołach większych niż ww. po uzgodnieniu z
organizatorem.

6. Sędziowanie, Punktacja
Sędziowanie na podstawie "Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach
na Orientację PTTK" dostępnymi m.in. na stronie Komisji InO ZG PTTK pod adresem:
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_
pttk.pdf
z poniższymi odstępstwami:
 potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny) + 100 pkt
 potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony)
+ 60 pkt
 brak potwierdzenia właściwego PK
0 pkt
 błąd odnotowania kodu
- 10 pkt
 błąd przyporządkowania potwierdzenia
- 50 pkt
Punkt mylny uznaje się w ciągu poprawek punktu kontrolnego.
7. Zasady Potwierdzania Punktów Kontrolnych (PK) Na Karcie Startowej
a) Potwierdzenie PK polega na wpisaniu potwierdzenia w pierwszą wolną kratkę karty
startowej.
b) Dokonywanie skreśleń jest niedopuszczalne na karcie startowej.
Ewentualnych poprawek dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w
kolejne pole karty startowej.
c) Skreślone, zamazane lub inaczej modyfikowane potwierdzenie PK będzie oceniane jako punkt
mylny (PM)
d) W przypadku wyczerpania kratek na karcie startowej możliwe jest potwierdzanie na odwrocie
karty startowej lub mapy po samodzielnym dorysowaniu kratek i przy zachowaniu
wszystkich zasad potwierdzeń.
e) Potwierdzenia z LAMPIONÓW:
„kod” z lampionu (duże litery) + „nr PK” z mapy.
f) Potwierdzenia z lampionów obowiązkowo dokonuje się kredką/pisakiem znajdującą się przy
lampionie.
g) W przypadku braku kredki przy lampionie należy na karcie wpisać:
skrót BK (brak kredki) + „kod” z lampionu + nr PK z mapy.

8. Ramowy Program Imprezy
14.04.2019 Sobota
08:00-09:30 przyjmowanie uczestników w bazie: trasy TRe+, TT
09:40
rozpoczęcie zawodów i odprawa techniczna: trasy TRe+, TT
10:00
starty co 5 minut trasy TRe+, TT, TRe, TN
ok. 15:00
przewidywane zakończenie imprezy
9. Zgłoszenia
Zgłoszenia które nadejdą do 11.04.2019 mają gwarancję niższego wpisowego i świadczeń.
Zgłoszenie musi zawierać:
a) Kategorię startową,
b) Imiona i nazwiska członków drużyny,
Dane: c) Rok urodzenia, d) Miejscowość.
Zgłoszenia można dokonywać:
- mejlem: gckis@piszczac.pl
- lub sms na nr: 501266672
10. Wpisowe – płatne na starcie

11. Świadczenia
- komplet map (po 1 mapie dla każdej osoby gdy zgłoszona w pierwszym terminie)
- ciepła herbata na mecie
- przekąska przy ognisku
- puchary dla zwycięskich drużyn
- pamiątkowe medale dla uczestników
12. Postanowienia Końcowe
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Trasa
- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
- Organizator zastrzega prawo odwołania kategorii na które nie wpłyną zgłoszenia w pierwszym
terminie.
- Stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy na trasie jest zakazane.
Powyższe nie dotyczy stosowania wspomnianych urządzeń jako rejestratorów trasy (tracków) celem jej analizy po zakończeniu Rajdu, jednak tylko wówczas, gdy urządzenie to
będzie schowane np. w plecaku.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
13. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Piszczacu w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest kierownik
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym mogą Państwo
skontaktować się poprzez e-mail iod@piszczac.pl lub pisemnie na adres administratora
danych.
3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu organizacji i obsługi
„PISZCZAC – ORIENTEERING” oraz dla potrzeb promocji biegu. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Piszczacu i innych prawnych obowiązków, w tym
umownych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), także na podstawie Ustawy o
samorządzie gminnym

4. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania
umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa
danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to
wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej
zgody).
5. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne upoważnionym na podstawie
przepisów prawa lub innym podmiotom przetwarzającym na podstawie stosownych umów
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych lub do czasu wycofania zgody
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo
do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega
Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej
z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich
danych.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie
będą profilowane
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w
przypadku niepodania danych udział w „PISZCZAC – ORIENTEERING’ będzie
niemożliwy

