ORIENTPARK WINTER CROSS – EDYCJA PIERWSZA
REGULAMIN
1. Cel zawodów:
 Promocja zdrowego trybu życia, czyli popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 Aktywizacja lokalnej społeczności. Zmotywowanie do uprawiania regularnego wysiłku
fizycznego.
 Propagowanie biegania, jako sportu rodzinnego.
 Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
2. Organizator:
 Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny; Iwiny oś I/6; 59-720 Raciborowice NIP
6121854359,
 Kierownik imprezy: Dariusz Pachnik; Tel.505600638; e-mail: dariusz.pachnik@gmail.com
 Elektroniczny pomiar czasu – TECH-RACE
3. Instytucje wspierające:
 Miasto Chojnów
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Chojnowie
 Miasto Bolesławiec
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
 Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej
 Zamek Grodziec
4. Patroni medialni:
 RADIO WROCŁAW
 SPORT.BOLESLAWIEC.PL
 E-LEGNICKIE
5. Udział:



W cyklu biegów ORIENTPARK WINTER CROSS mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia,
dokonały rejestracji w biurze zawodów, lub na stronie www.orientpark.pl
Każdy zawodnik przed swoim pierwszym startem obowiązany jest do zapoznania się z
regulaminem imprezy oraz podpisać oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział
w zawodach biegowych i oświadczenie COVID-owe. Zawodnik startuje na własną
odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich pisemne oświadczenie składa opiekun
prawny.

6. Program i dystanse:
Rywalizacja będzie rozgrywana na dwóch dystansach tj. „LONG” – dystans ok 10 km oraz „SHORT” –
dystans ok. 5 km.
Cykl będzie się składał z czterech etapów wg terminów i miejsc wskazanych poniżej:
Etap 1 - 19 grudnia 2021r. (niedziela). Chojnów – Park Piastowski – centrum zawodów – Orlik przy
ulicy Kilińskiego 13 (51.268314186629695, 15.934690257698687). Trasa prowadzi głównie
nieutwardzonymi ścieżkami parkowymi po 2,5km pętli.
Trasa:
https://www.alltrails.com/explore/map/c-users-stas-desktop-chojnow-cross-gpx-5e8a516
Start biegu dla dzieci – od godz. 10:00

Start biegu głównego – SHORT/LONG 11:00.
Etap 2 - 31 grudnia 2021 (piątek) Bolesławiec – tereny leśne – centrum zawodów - Ośrodek Wodno Rekreacyjny „Leśny Potok” ul. Jeleniogórska (51.24626540837465, 15.568339960341621). Trasa
prowadzi drogami i ścieżkami leśnymi. Zalecane obuwie w teren.
Trasa:
https://www.alltrails.com/explore/map/c-users-wojte-desktop-cross-boles-awiec-gpx-8fb5f8b
Start biegu dla dzieci – od godz. 10:00
Start biegu głównego – SHORT/LONG 11:00
Etap 3 - 23 stycznia 2022 (niedziela) –Jurków – tereny leśne – centrum zawodów – Leśniczówka –
Jurków 1 (51.1913094609734, 15.757552815320755). Trasa prowadzi drogami i ścieżkami leśnymi.
Trasa:
https://www.alltrails.com/explore/map/c-users-wojte-desktop-cross-jurkow-gpx-7fec306
Start biegu dla dzieci – od godz. 10:00
Start biegu głównego – SHORT/LONG 11:00
Etap 4 (finałowy) -20 lutego 2022 (niedziela) – teren leśny wokół Zamku Grodziec – Centrum
zawodów Zamek Grodziec (51.17706890153958, 15.759284184236417). Trasa prowadzi drogami i
ścieżkami leśnymi, częściowo po bezdrożach, ostatnie 800 m droga asfaltowa. Zalecane obuwie w
teren.
Trasa:
https://www.alltrails.com/explore/map/c-users-wojte-desktop-cross-grodziec-gpx-ef41d48
https://www.alltrails.com/explore/map/c-users-wojte-desktop-cross-grodziec-gpx-eb18482
Start biegu dla dzieci – od godz. 12:00
Start biegu głównego SHORT/LONG godz. 13:00.
Harmonogram minutowy może ulec zmianie. Komunikat dotyczący startu ukaże się na stronie
organizatora przed zawodami.
8. Klasyfikacja i zasady punktacji:
Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii OPEN (oddzielnie kobiet i mężczyzn) oraz w czterech
kategoriach wiekowych z podziałem na płeć:
KATEGORIA

PŁEĆ

ZAKRES DAT URODZENIA

JUNIOR (TYLKO DYSTANS SHORT)

KOBIETA

ur. 2005-2003

ELITA

KOBIETA

ur. 2002-1986

MASTERS

KOBIETA

ur. 1985-1972

SUPER MASTERS

KOBIETA

ur. 1971 i starsze

JUNIOR (TYLKO DYSTANS SHORT)

MĘŻCZYZNA

ur. 2005-2003

ELITA

MĘŻCZYZNA

ur. 2002-1986

MASTERS

MĘŻCZYZNA

ur. 1985-1972

SUPER MASTERS

MĘŻCZYZNA

ur. 1971 i starsi

Uwaga! O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia w momencie rozpoczęcia cyklu biegów tj. 2021
rok.
Punktacja etapów 1-3:
1 miejsce – 100 pkt.
2 miejsce – 99
3 miejsce – 98
4 miejsce – 97
……………………..
50 miejsce – 51
51 miejsce – 50
52 miejsce – 50
………………………
ost. miejsce – 50
Punktacja finału:
1 miejsce – 150 pkt.
2 miejsce – 149
3 miejsce – 148
4 miejsce – 147
……………………..
75 miejsce – 76
76 miejsce – 75
77 miejsce – 75
……………………..
ost. miejsce – 75
Do łącznej punktacji liczy się suma punktów z wszystkich etapów. W przypadku takiej samej ilości
punktów o miejscu decyduje udział w większej ilości biegów. W drugiej kolejności wyższe miejsce
zajęte w etapie finałowym.
Zawodnik może zgłaszać się na poszczególne biegi na dowolnym dystansie, jednak zmiana dystansu
nie spowoduje przeniesienia punktów. Zgłoszenie na cały cykl dotyczy jednego dystansu tj. SHORT,
albo LONG.
6. Biegi dzieci
Kategorie wiekowe, dystans biegu
KATEGORIA

PŁEĆ

ZAKRES DAT URODZENIA

DYSTANS

K1

DZIEWCZĘTA

rok ur. 2011 i młodsze

ok. 500 m

K2

DZIEWCZĘTA

ur.2010-2008

ok. 1000 m.

K3

DZIEWCZĘTA

ur. 2007-2006

ok. 1500-2000 m.

M1

CHŁOPCY

rok ur. 2011 i młodsi

ok. 500 m

M2

CHŁOPCY

ur.2010-2008

ok. 1000 m.

M3

CHŁOPCY

ur. 2007-2006

ok. 1500-2000 m.

Godzinę przed startem do biegu głównego będą rozgrywane biegi dla dzieci:
ETAPY 1-3
 10:00 - D1/C1
 10:10 - D2/C2
 10:25 - D3.C3.
ETAP 4
 12:00 - D1/C1
 12:10 - D2/C2
 12:25 - D3.C3.
Dzieci będą dekorowane na każdym etapie (miejsca 1-3), nie będzie jednak prowadzonej klasyfikacji
generalnej.
7.

Zgłoszenia i płatność:

Zgłoszenia elektroniczne poprzez formularz na stronie: www.orientpark.pl. Maksymalna liczba
zawodniczek/zawodników w jednym etapie jest ograniczona i wynosi 200 osób na każdy z dystansów
i 100 uczestników w biegach dzieci. Decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Na liście startowej
umieszone zostają tylko osoby, które opłaciły wpisowe. Nie gwarantujemy w 100 % możliwości
zgłoszenia się w dniu imprezy biurze zawodów. Będziemy przyjmować zgłoszenia do wyczerpania
limitu. Zgłoszenia w biurze zawodów do 60 minut przed startem.
Terminy zgłoszeń na poszczególne etapy:
Etap 1 – 15.12.2021 do godz. 23:59,
Etap 2 – 27.12.2021 do godz. 23:59,
Etap 3 – 19.01.2022 do godz. 23:59,
Etap 4 – 16.02.2022 do godz. 23:59.
Za moment otrzymania zgłoszenia organizator uznaję datę opłacenia wpisowego.
Bieg główny „SHORT” i „LONG” – 30 zł przelewem; 50 zł gotówką w biurze zawodów (etap 1, 3, 4)
Etap 2 – 50 zł przelewem; 70 zł gotówką w biurze zawodów,
Biegi dzieci 15 zł/etap przelewem; 20 zł gotówką w biurze zawodów.
Jest możliwość zapłacenia za cały pakiet (4 etapy):
 Biegi główne – 120 zł (płatność tylko przelewem)
 Biegi dzieci – 40 zł (płatność tylko przelewem)

Nie ma też możliwości przekazywania pakietu, ani numeru startowego innej osobie. Zawodnik
otrzymuje stały numer startowy, którym posługuje się we wszystkich kolejnych biegach. W przypadku
zagubienia lub zniszczenia należy zgłosić się do organizatora w celu wyrobienia nowego numeru
(płatne 10 zł).
Uczestnicy są zobowiązani do zwrotów chip’ów po zakończonym biegu. W razie zagubienia lub
zniszczenia będzie pobierana opłata w wysokości 50 zł.
8. Świadczenia:
 elektroniczny pomiar czasu,
 woda na mecie,
 ciepły posiłek po biegu,
 zabezpieczenie medyczne.
9. Nagrody:
 Klasyfikacja generalna – miejsca 1-3 OPEN i kategorie wiekowe: medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Klasyfikacja oraz nagrody nie dublują się. Nadrzędną jest kategoria OPEN,
 Etap II (Bieg Sylwestrowy) – miejsca 1-3 OPEN i kategorie wiekowe. Klasyfikacja oraz nagrody
nie dublują się. Nadrzędną jest kategoria OPEN.
 Bieg dzieci – miejsca 1-3: dyplomy i nagrody rzeczowe na każdym etapie.
Zakończenie odbędzie bezpośrednio po etapie finałowym na Zamku Grodziec.
10. Wykaz zagrożeń w lesie:
 Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza, grad,
wysokie i niskie temperatury).
 Zagrożenie pożarowe.
 Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i inne
miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia).
 Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np.: konary, gałęzie, surowiec
drzewny).
 Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem
(m.in. drewnem).
 Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego - Zagrożenia w
miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (np.: środki ochrony
roślin, spaliny).
 Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in. możliwość
ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin: pyłki, kolce, ciernie, właściwości
parzące, wpływ gleby: wirusy, bakterie, grzyby).
 Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych.
 Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych
mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów.
 Zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń
energetycznych.
 Zagrożenia odzwierzęce (fizyczne, biologiczne). Możliwość zgubienia się w lesie.

11. Przetwarzanie danych:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE L 119 z
4.5.2016 r.) informujemy, iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub innych
przekazanych przeze Ciebie dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez
Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny z siedzibą w Iwinach, Iwiny oś I/6 o numerze NIP
6121854359 w celu uczestnictwa w imprezie. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane
danych osobowych, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności:
publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie
rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów. Uczestnik
zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w
materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Uczniowski Klub Sportowy
„Orientpark.pl” Iwiny oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu video. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą
poczty elektronicznej oraz SMS informacji o zawodach ORIENTPARK WINTER CROSS.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl”
Iwiny, Iwiny oś I/6, 59-720 Raciborowice, NIP 6121854359
Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu
Twojego uczestnictwa w imprezie ORIENTPARK WINTER CROSS na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy). Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej
warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów,
udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań
marketingowych, w tym konkursów.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to
konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane w
szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas – naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania
danych, - innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na
dariusz.pachnik@gmail.com
Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w
imprezie ORIENTPARK WINTER CROSS
Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

*RODO - Rozporządzenie 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.
12. Postanowienia końcowe









Zawody odbędą się bez względu na pogodę ( z wyjątkiem klęsk żywiołowych itp.).
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w
nich uczestniczyć.
Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny.
Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum
zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
Protesty należy składać mailowo, do 24 h po opublikowaniu wyników.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej imprezie

Komitet organizacyjny – Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny

