1. Cele imprezy "Rodzinnie z mapą – Tropem pszczółki w Ulkowych":
– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do turystyki aktywnej i
rekreacji,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego
wypoczynku dla rodzin,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w wsi Ulkowy,
– poszerzanie wiedzy krajoznawczej o regionie.
2. Nazwa imprezy:
"Rodzinnie z mapą – Tropem pszczółki w Ulkowych"
3. Organizatorzy:
Sołectwo Ulkowy
Fundacja Kobiety Pomorza
KGW Ulkowianki
Stajnia Ulkowy
Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826
Gdańsk, tel. 503-332-717, e-mail info@harpagan.pl, www.harpagan.pl
4. Termin i miejsce:
Impreza odbędzie się 3 października 2020 (sobota) na terenie wsi Ulkowy w Gminie
Pszczółki. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
5. Baza i biuro imprezy:
Baza znajdować się będzie na boiska sportowego, przy ul. Parkowej w Ulkowych. Biuro
imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30.
6. Współpraca:
Fundacja Kobiety Pomorza
Sołectwo Ulkowy
Stajnia Ulkowy
Koło Gospodyń Wiejskich Ulkowianki
Portal www.trojmiasto.pl
Portal www.gdansk.pl
Portal www.pomorskie.eu
Portal www.pieknekaszuby.pl
Radio Gdańsk
Pomorska Federacja Sportu
PTTK Oddział Regionalny Gdańsk
Gdańska Organizacja Turystyczna
7. Program imprezy:
od 10:30 do 11:30 – czynne biuro zawodów, przyjmowanie uczestników, wydawanie
świadczeń,
od 11:00 do 12:30 – starty w teren (start interwałowy, co minutę),
do 14:00 – powrót wszystkich uczestników,
po powrocie na metę dodatkowe atrakcje:

•
•
•
•

• dyplom dla każdego
• poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
• przejażdżki na kucykach i koniach
• ognisko

8. Opłata startowa:
Udział w Imprezie jest BEZPŁATNY.
9. Zgłoszenia:
Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2020 (piątek) do godziny 12:00 na
stronie www.harpagan.pl/ulkowy/.
Baza Imprezy: Możliwe jest zgłoszenie się na miejscu, do wyczerpania zapasowych map.
10. Uczestnictwo:
Prawo uczestnictwa w Imprezie mają osoby:
– które ukończyły 18 lat oraz
– osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna
prawnego i pod opieką osoby dorosłej
Formularz ”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można będzie pobrać ze
strony organizatora lub w bazie imprezy bezpośrednio przed startem.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza
się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia,
nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten
fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez
Organizatora.
– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku
przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie potwierdza na
formularzu .Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej. własnoręcznym podpisem rodzic lub
opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli
opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy.
11. Kategorie startowe:
Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie.
Limit pokonania trasy we wszystkich kategoriach to maksymalnie 120 minut.
– zielona, niebieska – doskonałe dla początkujących oraz rodzin z dziećmi (trasy
popularyzacyjna),
– czerwona, czarna – dla średniozaawansowanych i lubiących dłuższy spacery, a także
biegaczy na orientację i wszystkich, którzy już mieli do czynienia z mapą.
12. Zasady rywalizacji:
Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Imprezy i można znaleźć je poniżej tego
dokumentu.
13. Mapy:
Na wszystkich trasach mapy kolorowe z przygotowaną trasą i punktami kontrolnymi.
14. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:
Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało
pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Na części punktów

potwierdzeniem obecności będzie odnalezienie informacji, rozwiązanie zadania lub inna
aktywność zapisana w karcie zadań.
15. Świadczenia:
Organizatorzy zapewniają:
– doskonały humor,
– masę świeżego powietrza,
– kolorową mapę dla każdego uczestnika,
– kartę startową/zadaniową na zespół,
– szkolenie z podstaw posługiwania się mapą dla chętnych,
– dyplom dla każdego,
– profesjonalną opiekę sędziowską,
– wyniki na stronie internetowej (po zakończeniu wydarzenia),
– po powrocie na metę szykuje się masa atrakcji:
•
•
•

ognisko
poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
przejażdżki konne

Przewidziane są również nagrody! Wyniki będą sumowane z 2 tegorocznych edycji (8
sierpnia i 3 października). Nagrody ufundowane są przez firmę Edison oraz Stajnię
Ulkowy, która przygotowała rodzinną przejażdżkę wozem do lasu dla zwycięzcy trasy
16. Ochrona środowiska naturalnego:
Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas
imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W
przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.
17. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja:
Informacje dotyczące danych osobowych, wizerunku oraz korespondencji są integralną
częścią Regulaminu i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.
18. Komunikat sanitarny
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną opublikowany został osobny komunikat
sanitarny. Komunikat dostępny jest na stronie www.harpagan.pl/ulkowy/. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie zasad.
19. Postanowienia końcowe:
– impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę;
– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów;
– za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada;
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

– organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
– młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego i pod
opieką osoby dorosłej;
– wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie, jak i na
trasach imprezy;
– pamiętajmy, że znajdujemy się na terenach leśnych, gdzie jesteśmy GOŚĆMI (nie śmiecimy,
nie hałasujemy, ale dobrze się bawimy!).
Zasady rywalizacji podczas wydarzenia "Rodzinnie z mapą – Tropem pszczółki w
Ulkowych”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Wydarzenie jest imprezą rekreacyjną.
2. Organizatorem jest Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul.
Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 606 210-024, e-mail klub@harpagan.pl, www.harpagan.pl
3. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Imprezy.
4. TRASY: Podstawowym celem na wszystkich trasach jest to, aby w limicie czasowym 120
minut przejść lub przebiec, potwierdzając obecność na Punktach Kontrolnych (PK). Jeżeli
uczestnicy nie potwierdzą wszystkich punktów w limicie czasowym, zobowiązani są wrócić
do centrum imprezy, aby się zameldować na mecie.
5. Start wszystkich uczestników tras odbywa się dowolnej minucie startowej pomiędzy 00 a
60 minutą startową, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego
przywileju bez ograniczeń.
7. Mapy są wydawane na jedną minutę przed startem w specjalnie przygotowanym boksie
startowym.
8. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali podaną przez organizatora w
komunikacie technicznym z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez
Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest
zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
9. Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z opisem na mapie.
10. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie PK trasy do czasu
zamknięcia mety przez Organizatorów. Uczestnik musi również zdać kartę startową w
punkcie obsługi mety, natychmiast po ukończeniu trasy.
11. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba punktów za PK i zadania
wykonane na trasie w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od
startu do mety.
12. Uczestnik, który dotrze na metę po upływie limitu czasowego będzie klasyfikowany
poniżej uczestnika, który dotarł na metę w limicie.
Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja podczas Imprezy
Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi
osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w
zgłoszeniu.
Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i
udostępniają w tym celu swój 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).
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach,

a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
(RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO).
Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie,
przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezy i
wydarzenia towarzyszące Imprezy (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze
gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych.
Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do
wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację
prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art.
50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.
O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby
startu w Imprezie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce
prywatności, dostępnej w stopce strony.
ORGANIZATORZY
Rodzinnie z mapą – Tropem pszczółki w Ulkowych
www.harpagan.pl

