
Puchar Warszawy w Wieczornych Marszach na Orientację 
„Oswój Smoka 2020” 

                                      REGULAMIN 
I. Postanowienia ogólne  

1. Głównym pomysłodawcą i organizatorem Pucharu Warszawy w Wieczornych 

Marszach na Orientację „Oswój Smoka 2020”, zwanego dalej Pucharem, jest Klub 

Imprez na Orientację STOWARZYSZE, Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym 

PTTK w Warszawie, zwany dalej Organizatorem.  

2. Puchar rozgrywany jest w formule non-profit, co oznacza, że wpłacane przez 

uczestników wpisowe w całości jest wykorzystywane na organizację imprezy, 

w tym: przygotowanie i druk materiałów startowych, zabezpieczenie techniczne i sprzętowe zawodów oraz 

drobny poczęstunek na mecie. Osoby zaangażowane w organizację imprezy występują jako wolontariusze 

Oddziału Międzyuczelnianego i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.  

3. Celem zorganizowania Pucharu jest:  

• uatrakcyjnienie rozgrywanych na terenie Warszawy i okolic imprez na orientację, poprzez 

zastosowanie nietypowej formuły punktacji zawodów, 

• promocja wśród mieszkańców stolicy różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, 

• wyłonienie spośród możliwie licznego grona uczestników najlepszych poskramiaczy bestii, 

• dobra zabawa. 

4. W ramach Pucharu, w roku kalendarzowym 2020, zostanie przygotowanych i przeprowadzonych co 

najmniej 8 rund zawodów.  

II. Zasady uczestnictwa i punktacji  

1. Zawody organizowane są w oparciu o Regulamin Turystycznych Marszy na Orientację KInO ZG PTTK 

z odstępstwami w zakresie punktacji. Wprowadzane odstępstwa będą umieszczane każdorazowo na 

dostarczonych uczestnikom materiałach startowych.  

2. Uczestnicy mogą startować w zespołach 1-5 osobowych.  

3. Klasyfikacja pucharowa uczestników prowadzona będzie indywidualnie i dostępna na stronie internetowej 

Organizatora: www.stowarzysze.om.pttk.pl.  

4. Za zajęcie pierwszego miejsca uczestnik otrzymuje 1 pkt., drugiego − 2 pkt., trzeciego − 3 pkt., itd. 

W przypadku zespołów, wszyscy jego członkowie otrzymują liczbę punktów odpowiednią do zajętego przez 

zespół miejsca.  

5. W klasyfikacji końcowej Pucharu brane będą pod uwagę najlepsze wyniki danego uczestnika uzyskane przez 

niego w 5 (pięciu) zawodach z planowanych minimum ośmiu.  

6. Zwycięzcą Pucharu zostaje uczestnik z najniższą sumą punktów z pięciu najlepszych wyników uczestnika. 

Dopuszcza się możliwość wygrania Pucharu przez więcej niż jedną osobę.  

7. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa powoływany przez Organizatora Sędzia Główny Pucharu. 

Do jego obowiązków będzie należało prowadzenie klasyfikacji pucharowej oraz rozstrzyganie wszelkich 

protestów związanych z przyznanymi za udział w danej imprezie punktami. 

 

 

http://www.stowarzysze.om.pttk.pl/


III. Informacje dodatkowe  

1. Wszystkie zawody zaliczane do klasyfikacji pucharowej odbędą się bez względu na pogodę.  

2. Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

organizacji zawodów (publikacja wyników, w tym: imion i nazwisk uczestników, nazw zespołów, itp.). Szczegóły 

znajdują się w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Wszyscy uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Za szkody wynikłe wobec 

uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą w trakcie zawodów 

ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa (pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej na dany 

rok), pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

Załącznik nr 1 

W związku z obowiązkiem wynikającym z 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) (dalej: RODO), informujemy, że: 

Zgłoszenie się na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego 

danych osobowych przekazanych dobrowolnie Organizatorowi Pucharu Warszawy w Wieczornych Marszach 

na Orientację „Oswój Smoka 2020” w celu ich realizacji, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz na 

upublicznienie na stronie Organizatora imienia i nazwiska na liście startowej oraz w wynikach wstępnych 

i końcowej klasyfikacji Pucharu. 

Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest: 

Klub Imprez na Orientację Stowarzysze (Koło PTTK nr 44) działający w ramach Oddziału Międzyuczelnianego 

PTTK z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-075 Warszawa), ul. Senatorska 11, zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000191794, NIP: 5261770627, REGON: 

012209363. 

 

http://www.skpb.waw.pl/

