Regulamin VII edycji Biegu na Orientację
„STOP PRZEMOCY”
1.Cele biegu na Orientację w roku szkolnym 2019/2020
• walka z przemocą, w szczególności z przemocą rówieśniczą
• ukazanie walorów powiatu radomszczańskiego i okolic
• pogłębianie znajomości topografii
• rozpowszechnienie turystyki krajoznawczej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej
• promocja wiedzy z zakresu ratownictwa przedmedycznego
• integracja i współrywalizacja międzyszkolna
2.Termin przedsięwzięcia:
∗

∗

ETAP PIERWSZY: 19 września 2019 r.
9:30 – 11:00 2 moduły warsztatów pod hasłem „STOP PRZEMOCY” z udziałem
ekspertów
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 12:00 Spotkanie organizacyjne (omówienie regulaminu, zasad bezpieczeństwa
podczas VII BnO, sprawy różne)
12:00 – 12:45 Przejście do lasu na Suchej Wsi
12:45 – 15:00 Warsztaty w terenie
ETAP DRUGI: 27 września 2019 r. VII Bieg na Orientację oraz jego rozstrzygnięcie – baza
Nadleśnictwa Radomsko w miejscowości Podświerk k/Radomska oraz okoliczne lasy

3.Organizatorzy:
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku:
mgr Bożena Ujma-nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Tomasz Wojtasik- nauczyciel języka angielskiego
Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Radomsko
Izabela Randak – Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i LMN,
4.Zasady Biegu na Orientację
Zawodnik zobowiązany jest do:
- pokonania trasy około 10 km w terenie leśnym
- odszukania w terenie punktów (lampionów) zaznaczonych na mapie oraz rozwiązania zadań na
poszczególnych punktach
- dotarcia do mety w czasie 3 godzin
- po przybyciu na metę wykonania 3 zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
- odpowiedniego zachowania się w lesie (głośny patrol zostanie zdyskwalifikowany)
Szczegółowe informacje dotyczące punktowania zadań w trakcie biegu zostaną przekazane
uczestnikom na spotkaniu organizacyjnym 19 września 2019 roku. Uczestnicy mogą zdobyć punkty
m.in. za odnalezienie i prawidłowe przepisanie kodów z „lampionów” oraz rozwiązanie zadań na
punktach, wykonanie zadań z zakresu pierwszej pomocy oraz dotarcie do mety w regulaminowym
czasie.

5.Zgłoszenia
∗
udział w zawodach bierze trzyosobowa, koedukacyjna drużyna – patrol
∗
każda z klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku może
wytypować maksymalnie jeden patrol. Typowaniem patrolu zajmuje się wychowawca
klasy w konsultacji z organizatorami VII BnO oraz nauczycielami WF. Udział
uczestników jest dobrowolny.
∗
osoby, które brały już udział w poprzednich edycjach Biegu na Orientację nie mogą
przystąpić ponownie do rywalizacji
∗
zgłoszenie uczestników odbywa się drogą mailową na adres sekretariat@fabiani.edu.pl
do dnia 17 września 2019 r. (wtorek)
∗
warunkiem uczestnictwa jest zgoda rodziców na udział w biegu oraz dobry stan zdrowia
potwierdzony przez rodziców lub lekarza rodzinnego
6.Program Biegu
● Czas trwania imprezy 27 września 2019 r oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zależne są od
ilości chętnych do wzięcia udziału w VII edycji Biegu na Orientację STOP PRZEMOCY
● Dokładny program biegu zostanie przedstawiony dnia 19 września 2019 r, po otrzymaniu
informacji o liczbie uczestników.
7.Uwagi
● każdy uczestnik powinien ubrać się w strój i obuwie dostosowane do warunków panujących w
lesie
● stan zdrowia ucznia powinien umożliwiać uczestnictwo w Biegu
● każdy patrol powinien posiadać kompas, zegarek i długopis
● uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się w podstawowe wyposażenie apteczki
● zgubienie karty startowej dyskwalifikuje uczestników
● uczestnicy biegu / patrole łamiący zasady fair play oraz regulamin biegu będą dyskwalifikowani
8.Świadczenia ze strony organizatorów
● techniczna obsługa imprezy
● obsługa medyczna
● mapa dla drużyny i karta biegu
● poczęstunek po dotarciu na metę (kawa, herbata, słodkie bułki, grill, grochówka)
● przejazd

Aneks do Regulaminu VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO
1. Uczestnicy (powyżej 18 roku życia) lub rodzice uczestników VII Biegu na Orientację: STOP
PRZEMOCY zgłaszając chęć do uczestnictwa w przedsięwzięciu wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych cyklu przedsięwzięcia.
2. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika i opiekuna patrolu, nazwa szkoły) oraz
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na
przetwarzanie danych uniemożliwia udział w cyklu wydarzeń VII Biegu na Orientację: STOP
PRZEMOCY.
3. Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.
Dane osobowe (imię i nazwisko uczestników i opiekunów patroli VII Biegu na Orientację: STOP
PRZEMOCY, telefon kontaktowy do Opiekuna patrolu, nazwa szkoły) będą zbierane w celach,
zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji sprawnego przeprowadzenia wydarzenia.
4. Dane osobowe uczestników i opiekunów VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 zdnia 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa
oraz niniejszym Regulaminem.
5. Organizator VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY nie będzie przekazywać danych
osobowych podmiotom zewnętrznym chyba, że inaczej stanowi punkt 7 niniejszego regulaminu.
Nie będą podawane dane osobowe Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
6. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w VII Biegu na Orientację: STOP
PRZEMOCY jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23
ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą.
7. Organizator VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY może przekazać dane osobowe
uczestnika (imię i nazwisko, nazwa szkoły) podmiotom zewnętrznym, na co każdy uczestnik
(powyżej 18 roku życia) lub rodzic uczestnika musi wyrazić zgodę podczas zapisów na bieg. Do
podmiotów tych należą: media lub inne jednostki promujące wydarzenie, a których działanie
regulują ich wewnętrzne regulaminy.
9. Każdy z uczestnikow (powyżej 18 roku życia) lub rodzic uczestnika VII Biegu na Orientację:
STOP PRZEMOCY po podpisaniu wszelkich zgod ma prawo do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przed ukończeniem VII Biegu na Orientację: STOP
PRZEMOCY będzie jednoznaczne z rezygnacją całego patrolu z udziału w przedsięwzięciu.

Zgoda na udział dziecka w VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY
Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz swoje dziecko z regulaminem VII Biegu na Orientację:
STOP PRZEMOCY. Moj syn/corka …......................................................................................
jest zdolny/a do udziału w przedsięwzięciu. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe
i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w VII Biegu na Orientację: STOP
PRZEMOCY W razie urazu lub innej nagłej potrzeby, wyrażam zgodę na udzielenie pomocy
przedmedycznej lub medycznej.
..........................................................
(imię i nazwisko rodzica)

…........................................................
(podpis rodzica)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (tj.: imion i nazwiska, nazwy szkoły) mojego
dziecka………………………………..…………………..........................................……………..…..
przez I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku w związku z realizacją
celów w ramach VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY
..........................................................
(imię i nazwisko rodzica)

…........................................................
(podpis rodzica)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4
lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
……………………………………………………………….…………………………………….…..
(imię i nazwisko ucznia)
zarejestrowanego podczas działań w ramach VII Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY. Zgoda
obejmuje zamieszczanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły, zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów w:
internecie, radiu, prasie, telewizji oraz innych materiałach promujących lub podsumowujących VII
Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek
mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych VII
Biegu na Orientację: STOP PRZEMOCY Zgoda ta może zostać w każdej chwili przeze mnie
odwołana. Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka lub cofnięcie zgody na
wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych przed ukończeniem działań w ramach VII Biegu
na Orientację: STOP PRZEMOCY będzie jednoznaczne z rezygnacją mojego dziecka, a co za tym
idzie całego patrolu z udziału w przedsięwzięciu.
…......................................., dn. ……………………………………

…………........…………..

(miejscowość)

(podpis rodzica)

* właściwe podkreślić

