Gra w Zielon(k)ę
Marsze na Orientację

REGULAMIN
v.1.0

TERMIN I MIEJSCE: 28.08.2022 (Niedziela), Zielonka
ORGANIZATOR: Urząd Miasta Zielonka, https://www.zielonka.pl/
Budowniczy tras: Tomasz Łaski PInO 716, Renata Łaska PInO 717.
FORMA, ETAPY, TRASY:
• TO Trasa Otwarta dla niezawansowanych; start w zespołach 1-5 osobowych , jeden etap dzienny
za 1 pkt na OInO, o długości umiarkowanej ok 3,5-4 km. Punktacja i sędziowanie w/g zasad Komisji
InO ZG PTTK (http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php).
START: czynny od godziny 10:00 do godziny 11.30 , zamknięcie mety/podsumowanie: godzina 14.30.
Start będzie zlokalizowany przed Urzędem Miasta Zielonka
(GPS: 52.31165632631879, 21.153843230838998)
TEREN: głównie miejski i parkowy, przyjazny dla wózków z dzieckiem.
WPISOWE: brak
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO , protokół
w wersji elektronicznej, poczęstunek, nagrody rzeczowe dla drużyn, które zajmą miejsca I-III, nagrody
pocieszenia.
ZGŁOSZENIA: preferowane wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeń na stronie
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1149 lub e-mailem, telefonicznie pod numerem telefonu
22 761 39 51 do 26.08.2022 (piątek) do godziny 14:00.
ZGŁOSZENIA na starcie ograniczone będą ilością dostępnych map.
INFORMACJE: https://www.zielonka.pl/
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, długopis lub inny przyrząd do pisania.
RODO:
1. Zgłoszenie na imprezę jest dobrowolne, oznacza akceptację regulaminu i jest jednocześnie zgodą na
przetwarzanie podanych danych osobowych w celu organizacji imprezy i publikację wyników
imiennych (imion i nazwisk uczestników) na stronie internetowej organizatora po imprezie;
2. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a 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);
3. Dane osobowe podane podczas zapisów na imprezę będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu
identyfikacji uczestników podczas imprezy i publikacji wyników imiennych po imprezie.
4. Administratorem danych uczestników jest Burmistrz Miasta Zielonka z siedzibą w Zielonce,
ul. Lipowa 5. (zwany dalej Administratorem).

5. Dane uczestników będą przechowywane przez 5 lat od dnia imprezy;
6. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, o ile
znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO. W celu skorzystania ze wskazanych
wyżej praw może Pani/Pan przesłać wniosek na adres Administratora (wymieniony w pkt. 1 klauzuli)
lub drogą elektroniczną: iod@zielonka.pl;
7. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich
organizator nie odpowiada.

