
REGULAMIN  

INO KORTOWO 2018 

V EDYCJA 

„Od studentów dla studentów – i nie tylko” 

 
 

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się bieg 

pod nazwą „INO Kortowo 2018” („Bieg”), a także prawa  

i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Biegu.  

2a. Organizatorem Biegu (zwanymi dalej łącznie „Organizatorem”) jest: 

Akademickie Centrum Kultury, ul. Kanafojskiego 1/08, 10-718 Olsztyn 

 

2b. Biuro zawodów znajduje się w: 

Akademicki Klub Turystyczny,  ul. Kanafojskiego 3 (DS 1) wejście od strony rzeczki 

Kortówki, 10-722 Olsztyn.  
  

3. Celem biegu jest: 

1) Popularyzowanie turystyki kwalifikowanej, 

2) Poznanie uroków okolic miasteczka studenckiego Kortowo, 

3) Promowanie wśród uczestników zainteresowania dynamicznie rozwijającą się 

dyscypliną sportu, jaką są biegi na orientację. 

4) Promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako uczelni przyjaznej 

studentowi. 
 

4. Uczestnictwo w Biegu jest dobrowolne i podlega opłacie startowej w wysokości  

5zł/os. 
  

5. Bieg odbywa się w dniu 09.06.2018 r. w Akademickim Klubie Turystyczny przy ul. 

Kanafojskiego 3, DS 1. 

Start od 16:00 

6. Kontakt z Organizatorem: 

Email:   kok.olsztyn@gmail.com 

Facebook:  www.facebook.com/ino.kortowo 

 

7. Uczestnikiem Biegu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem 

w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia wszystkie warunki określone w 

Regulaminie. 

  

mailto:kok.olsztyn@gmail.com
http://www.facebook.com/ino.kortowo/


§ 2 – ZASADY UDZIAŁU W BIEGU 

1. Przedmiotem Biegu jest pokonanie przez Uczestników trasy wyznaczonej indywidualnie 

w oparciu o dostarczone przez Organizatorów mapki z naniesionymi punktami 

kontrolnymi znajdującym się na terenie Kortowa i przylegającego do niego lasu. 

 

2. Zadaniem uczestników jest odnalezienie wszystkich zaznaczonych punktów w jak 

najkrótszym czasie.  

 

3. Potwierdzeniem zaliczenia punktu jest odznaczenie na karcie startowej symbol punktu, 

odpowiadającym oznaczeniu na mapie, a następnie dostarczenie karty startowej do 

Organizatorów. 

 

4. W celu zgłoszenia do Biegu Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następujących 

czynności: 

I. Przez Internet do 6 czerwca (środa)  

a) Zgłosszenia poprzez Formularz zgłoszeniowy 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8flWxoc_ndznd5iVzSltzNAwseS3waGK

240MM2ULYCFnx8g/viewform) 

b) W dniu imprezy w biurze zawodów do wyczerpania limitu startujących 

 trasa dzienna 15:00 - 15:45 

  

II. Organizator przewiduje limit startujących: 

a) trasa dzienna – 30 osób 

III. Akceptacji Regulaminu Konkursu.  

 

5.  Laureatem zostanie Uczestnik, który zaliczy wszystkie punkty w najkrótszym czasie w 

swojej kategorii. 

 

6. Start odbywa się z podziałem na kategorie: 

a) M Sprint Open – trasa dzienna indywidualnie 

b) K Sprint Open – trasa dzienna indywidualnie 
 

7. Nagrodą główną w konkursie jest sprzęt turystyczny. Pozostali uczestnicy otrzymują 

nagrody pocieszenia. 
 

8. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony po zakończeniu przez wszystkich 

zawodników w swojej kategorii na mecie zawodów, tj. Akademicki Klub Turystyczny. 
 

10. Warunkiem niezbędnym do zostania Laureatem jest obecność podczas ogłoszenia 

wyników konkursu. W przypadku nieobecności Laureata, nagroda zostanie przekazana 

osobie/drużynie z kolejnym najlepszym czasem. 
   

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8flWxoc_ndznd5iVzSltzNAwseS3waGK240MM2ULYCFnx8g/viewform
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§ 4 – REKLAMACJE 

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia 

Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres 

Organizatora: 

Akademicki Klub Turystyczny,  ul. Kanafojskiego 3 (DS 1) wejście od strony rzeczki 

Kortówki, 10-722 Olsztyn z dopiskiem „INO Kortowo 2018” 

 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 
 

3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Zawodów oraz w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez 

Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.  

 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: 

złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku 

niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.  

 
  

§ 5 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o 

Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.  

 

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia i realizacji 

konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Poprzez udział w konkursie 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym zakresie.  

 

3. Przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie  

i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w Internecie imienia  

i nazwiska Uczestnika.  

 

4.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia 

zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.  

 

§ 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 

2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).  
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.uwm.edu.pl/akt w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora, przez 14 dni od 

dnia jego zakończenia. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednakże zmiany 

te nie mogą naruszać jakichkolwiek praw nabytych Uczestników Konkursu.  

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

http://www.uwm.edu.pl/akt

