Głusko, 08.10.2021
BIULETYN
,,Biegów na orientację o Puchar Nadleśniczego”
23.10.2021 rok – SÓWKA

ORGANIZATOR
Nadleśnictwo Głusko, 66-520 Dobiegniew, Głusko 19
WSPÓŁORGANIZATORZY
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
DATA I MIEJSCE 23.10.2021 - Start godz. 11.00
Dystans Średni - Nadleśnictwo Głusko, Leśnictwo Jaźwiny, Centrum Zawodów –
Miejsce biwakowania Sówka
MAPA
Jaźwiny 1:10 000 (M.Krzyśko, M.Sobiegraj)
BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów będzie znajdowało się w Centrum Zawodów.
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Zawodów: Adam Wasieczko, Sędzia Główny Zawodów: Marek Sobiegraj,
Budowniczy Tras: Maciej Krzyśko, Obsługa SI: Marek Sobiegraj.
FORMA ZAWODÓW
Zawody indywidualne.
KATEGORIE
K-10N, K-10, K-12, K-14, K-16, K-18, K-20/21, K-35/40, K-45/50+
M-10N, M-10, M-12, M-14, M-16, M-18, M-20/21, M-35/40, M-45/50, M-55/60, M65+
KM10R, OPEN N - trasa wstążkowana
OPEN - dla początkujących bez ograniczeń wiekowych R - dla rodziców z dziećmi
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POTWIERDZANIE PK
Zawody będą rozgrywane przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania
SportIdent. Istnieje możliwość wypożyczenia karty SI od Organizatora. Należy to
zaznaczyć w zgłoszeniu.
ŚWIADCZENIA
- Puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii;
- dyplomy za zajęcie 1-3 miejsca (1-6 w kategoriach dziecięcych);
- okolicznościowe nagrody związane z ZPK dla zawodników zajmujących 1-3 miejsca;
- ciepły posiłek na mecie.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zawody są bezpłatne. Podstawowy termin zgłoszeń do 19.10.2021.
Zgubienie chipa SI - 200 złotych/sztuka
Zgłoszenia będą przyjmowane na konto mailowe sobmark@post.pl proszę zgłaszać
listę zbiorczą lub indywidualnie:
PRZYKŁAD:
IMIĘ NAZWISKO, ROK URODZENIA, KLUB/MIASTO, NR KARTY SI, ŚREDNI M30, KLASYK M30,

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich
danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych podanych
w zgłoszeniu, Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny
oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój
numer telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
na

potrzeby

organizowanych

przez

Aktywne

Choszczno

imprez

sportowych

jak również na ich gromadzenie w bazach danych Aktywne Choszczno zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami), Organizator zawodów, Patroni
i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zawody
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i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały
graficzne). uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje,
w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych
COVID-19:
Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19
wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego stosowania się zaleceń i rozporządzeń
Ministra Zdrowia i Ministra Sportu obowiązujących w dniu rozegrania zawodów. Więcej
aktualnych informacji w tym zakresie podanych zostanie
w komunikacie technicznym zawodów.
Ze względu na troskę o zdrowie i życie wszystkich uczestników zawodów
organizatorzy proszą o zaniechanie uczestnictwa w zawodach wszystkich, u których w
dniu zawodów występować będzie podwyższona temperatura ciała i których
samopoczucie może wskazywać na jakiekolwiek infekcje dróg oddechowych, a także
tych zawodników, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z osobami zarażonymi
koronawirusem bądź przebywającymi na kwarantannie.
KONTAKT
Adres e-mail: sobmark@post.pl
Kierownik Zawodów: adam.wasieczko@szczecin.lasy.gov.pl

Zatwierdził:
Grzegorz Mastalerz
Zastępca Nadleśniczego
/Podpisano elektronicznie/
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