
 

Regulamin UNIA Orientuj się – Łeba 

 

1. CELE IMPREZY 

 rozwijanie zamiłowania do turystyki aktywnej i rekreacji, 
 popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku 

dla rodzin, 

2. NAZWA IMPREZY 

 UNIA Orientuj się – Łeba 

3. ORGANIZATOR 

 Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA 

www.siatkowka.lebork.pl, email: unia.lebork@poczta.fm tel. 605371530 

4. PROGRAM IMPREZY 

od 11.00 – otwarcie biuro rajdu 

11.00 – 12.00 start wszystkich tras (można wystartować w dowolnym momencie, nie trzeba 
przychodzić na 11:00), 

do 13:30 – Punkty kontrolne ustawione w terenie, 

po powrocie na metę: poczęstunek, losowanie upominków, 

Wyniki będą publikowane na stronie www i facebook po zakończeniu Imprezy. 

5. ZGŁOSZENIA 

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do soboty (do godz. 12:00),  poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie www.siatkowka.lebork.pl i na  https://www.facebook.com/ltsunia  

Na miejscu, w biurze imprezy: Do wyczerpania map na każdej z tras. 

Zalecamy zgłoszenia przez Internet. 

 

6. UCZESTNICTWO 

Prawo uczestnictwa w UNIA Orientuj się  mają osoby: 

  które ukończyły 18 lat, 
 osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego 



 

Formularz “Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać tutaj lub w bazie 
imprezy. 

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 Unia Orientuj się  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. 

 

7. KATEGORIE STARTOWE 

Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie. Podczas Imprezy 
Uczestnik potwierdza swoją obecność na Punktach Kontrolnych na karcie startowej, którą po 
powrocie na metę przekazuje Organizatorowi. 

8. PUNKTY KONTROLNE I ICH POTWIERDZANIE 

Na punktach kontrolnych znajdują się lampiony biało-pomarańczowe wraz z perforatorem do 
potwierdzania PK. Każdy punkt posiada unikalny kod (podany również na odwrocie mapy Uczestnika). 
Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w odpowiedniej kratce numeru PK 
perforatorem znajdującym się przy PK. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę, 
 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 
 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
 Ostateczna interpretacja komunikatu startowego 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, 
 Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, 

 

 

 



 

10. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK  

 Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi 
osobowymi w postaci imienia, nazwiska, 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). 

 Administratorem danych osobowych będzie Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA z 
siedzibą w Lęborku, ul. Klonowa 24 tel: 605371530, mail: unia.lebork@poczta.fm.  

 Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wymaganym przez administratora skutkuje niedopuszczeniem do udziału w imprezie UNIA 
orientuj się – Łeba. 

 

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA PODCZAS „UNIA Orientuj się – Łeba” 

 UNIA Orientuj się – Łeba (zwana dalej Imprezą) jest Imprezą rekreacyjną. 
 Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Imprezy. 
 UNIA Orientuj się  jest Imprezą, podczas której na danej trasie w odpowiednim limicie 

czasowym należy przejść/przebiec daną trasę potwierdzając obecność na Punktach 
Kontrolnych, zlokalizowanych na mapach dostarczonych Uczestnikowi na starcie. Jeżeli 
uczestnicy nie potwierdzą  wszystkich punktów w limicie czasowym lub zrezygnują z 
kontynuowania trasy, zobowiązani są wrócić do centrum Imprezy, aby zameldować się na 
mecie. 



 

 Start wszystkich uczestników tras odbywa się w dowolnej minucie startowej według 
programu Imprezy, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. 

 Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego 
przywileju bez ograniczeń. 

 Mapy są wydawane na jedną minutę przed startem. 
 Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę. 
 Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe 

potwierdzenie wszystkich PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów. Uczestnik 
musi również zdać kartę startową na mecie Imprezy, natychmiast po ukończeniu trasy. W 
innym czasie odczyt kart startowych dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie 
umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany. 

 klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych zgodnie z 
kolejnością PK, w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do 
mety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA 

W UNIA Orientuj się – Łeba 

(WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

.................................................................... data urodzenia ................................ 

w UNIA Orientuj się – Łeba, organizowanej przez Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA w dniu  

................... 

Oświadczam także, że mój/moja podopieczny(-na) posiada dobry stan zdrowia, nie ma 
przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w imprezie na orientację. 
Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni startuje w imprezie wyłącznie na moją odpowiedzialność 
oraz akceptuję warunki regulaminu UNIA Orientuj się - Łeba, dostępnego na stronie internetowej 
www.siatkowka.lebork.pl 

 

.......................................  ........................................... 

(miejscowość, data)   (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 


