
                     
    

                                    

REGULAMIN 
Rajdu na Orientację „SNOB – Słodkie na Orientację Bieganie” 

 

 
 

1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 
Rajdu na Orientację „SNOB - Słodkie Na Orientację Bieganie” odbędzie się w dniu 24 kwietnia 
2021 r. w Goszczu, gm. Twardogóra, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie. 
Miejscem rajdu będą głównie tereny leśne Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w Gminie Twardogóra. 
 

2. CELE IMPREZY 
• Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej.                                                                                      

• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku.                                                                                                                                                                                                                                  

• Włączenie się w akcję Fundacji Najsłodsi „Szukamy zaginionego miliona”. 

• Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz wiedzy na temat cukrzycy. 

• Wyłonienie najlepszych zawodników rajdu spośród uczestników. 

• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację. 

• Propagowanie turystyki i rekreacji na trenach leśnych - Nadleśnictwo Oleśnica Śląska oraz Gminy 
Twardogóra. 

• Pokazanie uczestnikom walorów terenów rekreacyjnych gminy Twardogóra. 
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. 

• Krzewienie świadomości ekologicznej. 

  

3. BAZA RAJDU 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej w Goszczu ul. Szkolna 1 (51.39386, 
17.47925). 

  

4. ORGANIZATOR 

• Gmina Twardogóra. 

• Nadleśnictwo Oleśnica Śląska. 

• GOSiR Twardogóra. 

• Firma SANIT CLEAN. 

• Dobra Energia. 
  

5. PARTNERZY 

• BRUBECK. 

• Fundacja Najsłodsi. 

• Logissmile.eu 

• Szkoła Podstawowa w Goszczu. 
 

6. PATRONAT 
Rajd objęty będzie patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pana Pawła Czulińskiego 
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleśnica Śląska Pana Pawła Górskiego. 

 

7. KONTAKT 
Wszelkich informacji nt. rajdu udzielą: 

• w zakresie organizacyjnym Sebastian Czaicki e-mail: sczaicki@wp.pl, nr tel. 502 567 646               
lub Mateusz Musiał e-mail: mateusz.a.musial@gmail.com nr tel. 531 199 495 

• w zakresie noclegu i bazy rajdu Paulina Bajsarowicz nr tel. 71/315 99 10 
 

mailto:sczaicki@wp.pl
mailto:mateusz.a.musial@gmail.com


                     
    

                                    

8. DYREKTOR RAJDU 

• Jan Świerad. 
 

9. SĘDZIOWIE 

• Sędzia Główny – Sebastian Czaicki. 

• Sędzia Punktowy – Mateusz Musiał. 
 

10. BIURO RAJDU 
Zlokalizowane będzie na terenie rekreacyjnym przyległym do kompleksu Pałacu w Goszczu 
(51.394148, 17.482286). 
 

11. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Rajd zostanie rozegrany na trasach pieszych TPR10, TP25, TP50 i rowerowej TR60. 

• W rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. 
• Osoby, które w dniu rajdu ukończone będą miały 16 lat i nie ukończone 18 lat, będą mogły  

uczestniczyć w rajdzie, po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział 
w rajdzie, lub pod opieką osoby pełnoletniej, która również będzie uczestnikiem rajdu (zał. nr 1 do 
Regulaminu). 

• Osoby poniżej 16 roku życia, mogą uczestniczyć w rajdzie tylko na trasie rodzinnej TPR10. 

• Weryfikacja zawodników nastąpi w dniu rajdu w biurze rajdu, poprzez okazanie dowodu osobistego, 
prawa jazdy lub paszportu. 

• Zawodnik który nie okaże żadnego z ww. dokumentów oraz w przypadku braku wymaganej zgody 
(zał. nr 1), nie zostanie dopuszczony do udziału w rajdzie. 

• Podpisanie oświadczenia, o udziale w rajdzie na własną odpowiedzialność (zał. nr 2 do 
Regulaminu). 

 

12. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

• Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia 2021 r. poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na platformie DATASPORT na stronie: 

   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6047 

Ze względów organizacyjnych, nie będzie możliwości zgłaszania się po 19 kwietnia 2021 r. 
 

• Dokonanie płatności elektronicznej za uczestnictwo w systemie zapisów DATASPORT  
do 20 kwietnia 2021 r. (brak wpływu opłaty na konto do tego dnia, skutkuje skreśleniem z listy 
uczestników). Wysokość opłaty uzależniona będzie od terminu zapisania się na rajd (wg poniższej 
tabeli). 

 

• AKTUALNIE PROSIMY NIE DOKONYWAĆ OPŁATY STRATOWEJ, aż do 
chwili ogłoszenia tego na stronie wydarzenia SNOB na Facebook'u 

 

• Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma informację mailową, o rozpoczęciu 
przyjmowania opłat startowych oraz z prośbą, o jej uregulowanie               
w kwocie zgodnej z przedziałem czasowym, kiedy dokonał zapisu.           
Na uregulowanie opłaty będzie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia.     
W przypadku nieuregulowania opłaty, zawodnik zostanie skreślony           
z listy uczestników rajdu. 

 
 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6047


                     
    

                                    

TRASA 

Dzieci i 
młodzież (ur. 

od 2003 r. 
włącznie) 

Dorosły 

Dzieci i 
młodzież (ur. 

od 2003 r. 
włącznie) 

Dorosły 

Dzieci i 
młodzież (ur. 

od 2003 r. 
włącznie) 

Dorosły 

Wpłata do 19.03.2021 r. Wpłata do 09.04.2021 r. Wpłata do 20.04.2021 r. 

TPR 10 15,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 

TP 25 25,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 

TP 50 35,00 zł 55,00 zł 50,00 zł 75,00 zł 70,00 zł 95,00 zł 

TR 60 45,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

• Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny, podać wymagane dane 
w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji.  

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura za wniesioną opłatę startową może zostać 
wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności. 

• Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, 
zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym 
faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. 

• Akceptując Regulamin Rajdu podczas rejestracji na zawody, uczestnik wyraża zgodę na 
przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie 
wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

 

13. ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU 
• Rajd SNOB zostanie zorganizowany na czterech trasach: 
- TPR10 – trasa piesza rodzinna dystans ok. 10 km, 
- TP25 – trasa piesza indywidualna dystans ok. 25 km, 
- TP50 – trasa piesza indywidualna dystans ok. 50 km, 
- TR60 – trasa rowerowa indywidualna dystans ok. 60 km.   

• Na trasach TP25, TP50 i TR60, prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie 
OPEN: kobiet i mężczyzn, bez podziału na kat. wiekowe. 

• Na trasie TPR10 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: 
- DRM – (drużyna rodzinna młodsza) - skład drużyny max. 4 osoby, przy czym 1 osoba musi być 

rodzicem/prawnym opiekunem jednego z dzieci wchodzących w skład drużyny, a wiek dzieci to 
urodzone od 2010 r. do 2021 r. 

- DRS (drużyna rodzinna starsza) - skład drużyny max. 3 osoby, przy czym 1 osoba musi być 
rodzicem/prawnym opiekunem jednego z dzieci wchodzących w skład drużyny, a wiek dzieci to  
urodzone od 2005 r. do 2009 r. 

• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – pomarańczowymi 
lampionami BnO (forma przestrzenna). 

• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map otrzymanych od Organizatora przed startem. 

• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem 
znajdującym się na PK. 

• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie 
startowej. 

• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem 
miejsca, w którym powinien znajdować się PK. 

• Każdy z uczestnik powinien odwiedzić punkt osobiście, a drużyny w pełnym składzie osobowym. 

• Start wszystkich uczestników odbędzie się jednocześnie wg harmonogramu dla poszczególnych 
tras, a mapy zostaną rozdane na 10 min przed startem. 



                     
    

                                    

• Wszelkie przerwy na trasie rajdu jak i w bazie rajdu, są wliczane w czas pokonania trasy przez 
uczestnika/drużynę i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. 

• Rajd zostanie zorganizowany w formie scorelauf - kolejność potwierdzania PK nie jest narzucona 
z góry – uczestnik/drużyna sam decyduje, o kolejności potwierdzania PK i o wyborze wariantu drogi 
dotarcia do PK. 

• Przewiduje się, że na terenie rajdu umieszczonych będzie około 10 PK dla trasy TPR10, 18 PK dla 
trasy TP25, 25 PK dla trasy TP50 i 30 PK dla trasy TR60 (dokładna ilość PK zostanie podana na 
odprawie przed startem). 

• Zadaniem uczestnika/drużyny, będzie zdobycie jak największej ilości PK. 

• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę ilość odnalezionych i prawidłowo 
potwierdzonych na karcie startowej PK ( 1 PK to 1 pkt), a w drugiej czas przybycia na metę. 

• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który jest do godziny: 
- 17:00 dla TPR10 i TP25, 
- 17:30 dla TP50, 
- 18:00 dla TR60, 
naliczana będzie kara w wysokości 1 pkt. za każde 10 minut spóźnienia. Przekroczenie limitu                

o 60 minut lub więcej skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, 
uczestnicy, którzy nie ukończyli rajdu, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do biura rajdu. 

• Na trasach TPR10, TP25 i TP 50, uczestnicy mogą poruszać się tylko i wyłącznie pieszo, 
korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji lub pomocy osób trzecich będzie skutkowało 
natychmiastową dyskwalifikacją. 

• Na trasie TR60, uczestnicy mogą poruszać się tylko i wyłącznie rowerem którym wyruszyli z bazy 
rajdu, korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji lub pomocy osób trzecich będzie 
skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją. Nie dopuszcza się startu na rowerach elektrycznych. 

• Rower musi spełniać wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury             
z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DZ.U. 2019 r. poz. 2560). 

• Na trasie rowerowej obowiązuje jazda w kasku sztywnym. 

• Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego Fair Play, nie 
zaliczyli min. 50% punktów kontrolnych, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub  dotrą 
na metę 61 min. po limicie wyznaczonym dla danej trasy. 

• Przez cały czas trwania rajdu uczestnicy tras pieszych zobowiązani są posiadać numer startowy 
umieszczony z przodu w miejscu widocznym dla sędziów (może być też z tyłu na plecaku). Na 
trasie rowerowej nr należy obowiązkowo przymocować z przodu do kierownicy. 

• W rajdzie wykorzystane zostaną 3 rodzaje map:                                                                             
- mapa turystyczna dla TPR10, TP25 i TP50 (skala mapy 1:25 000), 
- mapa turystyczna dla TR60 (skala mapy 1:50 000),                                                                                            
- mapa BnO dla TPR10, TP25, TP50 i TR60 (skala 1:10 000).                                                                                      

• Obowiązkowo każdy uczestnik/drużyna musi posiadać przy sobie telefon komórkowy                           
z aktywnym numerem podanym w zgłoszeniu i z naładowaną baterią min. 90% podczas startu       
(w razie potrzeby kontaktu z organizatorem zawodów lub wezwania służb ratowniczych). 

• Zaleca się wyposażenie uczestników w kompas, folię NRC, bidon z napojem, przybory medyczne 
(plaster, bandaż, środek do dezynfekcji itp.), a na trasie rowerowej dodatkowo w mapnik. 

• Na trasie rajdu nie będzie bufetu (tylko w bazie rajdu). 

• Uczestnicy, którzy podczas rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować marszu/biegu/jazdy 
z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie 
Organizatora (nr telefonu wskazany będzie na karcie startowej i mapie). 

• Organizator w miarę możliwości logistycznych postara się zapewniać transport do bazy rajdu 
uczestnikom rezygnującym, lecz nie ma takiego obowiązku. 



                     
    

                                    

• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras rajdu ze względu na złe warunki 
atmosferyczne. 

• Uczestnicy, którzy nie zgłoszą niezwłocznie Organizatorowi swojego zejścia z trasy lub nie 
odmeldują się w bazie rajdu, mogą zostać obciążeni kosztami nieuzasadnionej akcji 
poszukiwawczej. 

• Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki techniczne na terenie Biura Rajdu oraz 
Strefy Startowej, Organizator nie dopuszcza możliwości startu ze zwierzętami. 

 

14. ŚWIADCZENIA 

• Zaplecze sanitarne. 

• Karta startowa, mapy, numer startowy. 

• Posiłek regeneracyjny na mecie. 

• Bufet: kawa, herbata, woda niegazowana, słodkie przekąski. 

• Opieka medyczną w bazie rajdu. 

• Parking dla pojazdów w pobliżu bazy zawodów. 

• Profesjonalna obsługa foto. 

• Inne materiały w miarę napływu świadczeń. 
 

15. NOCLEGI 

• Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu: 
− w warunkach turystycznych w sali gimnastycznej SP w Goszczu (własna karimata, śpiwór itp. – 

ilość miejsc ograniczona, należy ten fakt zgłosić podczas rejestracji na zawody), 

• Istnieje możliwość płatnego noclegu w obiektach zarządzanych przez GOSiR Twardogóra: 
− HOTEL przy Hali Sportowo-Widowiskowej ul. Wrocławska 39 w Twardogórze, tel. 71/315 99 10, 

697 849 803, 

− HOTEL DELFINEK ul. Wrocławska 39 w Twardogórze, tel. 71/315 99 10, 697 849 803, 

− ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, Moszyce 55A, 56-416 Twardogóra, tel. 71/315 99 10, 
697 849 803, 

− CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH, Chełstów 42, 56-416 Twardogóra, tel. 71/315 99 10, 
697 849 803, 

− w namiocie na terenie przyległym do Świetlicy Środowiskowej „Harcówka” w Twardogórze (własny 
namiot, karimata, śpiwór itp.). 
 

16. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

• Klasyfikacja indywidualna dla tras TP25, TP50 i TR60 Kobiet i Mężczyzn OPEN bez podziału na 
kat. wiekowe. 

• Za zajęcie miejsc I-III w kat. Kobiet i Mężczyzn, uczestniczki i uczestnicy otrzymają puchary, 
dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 

• Klasyfikacja dla tras TPR10 z podziałem na kat. DRM i DRS. 

• Za zajęcie miejsc I-III w kat. DRM i DRS, drużyny otrzymają puchary, dyplomy i drobne nagrody 
rzeczowe. Każdy uczestnik z drużyn, które zostaną sklasyfikowane, otrzyma pamiątkowy medal. 

 

17. HARMONOGRAM RAJDU 

• 23 kwietnia (piątek):  
– 18.00 – otwarcie bazy rajdu, 

 

• 24 kwietnia (sobota):  
– 7.00 – praca biura rajdu – wydawanie pakietów startowych dla TP50 i TR60, 
– 8.30 – start trasy TP50,                                                        
– 8.30 – praca biura rajdu – wydawania pakietów startowych dla TP25, 
– 9.00 – start trasy TR60, 



                     
    

                                    

– 10.00 – start trasy TP25, 
– 10.00 – praca biura rajdu – wydawanie pakietów startowych dla TPR10, 
– 11.00 – start trasy TPR10, 
– 17.00 – koniec limitu czasowego dla tras TPR10 i TP25. 
– 17.30 – koniec limitu czasowego dla trasy TP50, 
– 18.00 – koniec limitu czasowego dla tras TR60. 
– 19.00 – zamknięcie biura rajdu. 
 

Dekoracja zwycięzców odbywała się będzie 15 min po wyłonieniu całego podium, w kategorii dla 
danej trasy (z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego). 

 

• 25 kwietnia (niedziela):  
– 10.00 – zamknięcie bazy rajdu. 

 

18. ZASADY I OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄCE W BAZIE RAJDU ORAZ W BIURZE RAJDU              
I STREFIE STARTOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 

• Przed wejściem do Bazy Rajdu, Biura Rajdu oraz Strefy Startowej, każdy będzie musiał poddać 
się bez dotykowemu badaniu temp. ciała, które będzie wykonywał Wolontariusz (jeżeli temp. 
będzie „wysoka” w skali określonej jako „alarmująca”, osoba ta nie będzie przepuszczona dalej         
i nie będzie mogła uczestniczyć w rajdzie). 

• Przed wejściem do Bazy Rajdu, Biura Rajdu oraz Strefy Startowej, każdy będzie musiał 
zdezynfekować dłonie płynem dostarczonym przez Organizatora (każdy kto każdorazowo tego nie 
zrobi, nie będzie przepuszczony dalej i nie będzie mógł uczestniczyć w rajdzie). 

• Od 10 października 2020 r. na terenie całego kraju jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy 
pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży (każdy kto nie będzie stosował się do tego 
obowiązku, nie zostanie wpuszczony do Bazy Rajdu, Biura Rajdu oraz Strefy Startowej lub 
zostanie z tych miejsc wyproszony i nie będzie mógł uczestniczyć w rajdzie). Zakrywania ust                
i nosa nie trzeba stosować w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, 
zieleńcach,  na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem 
zachowania dystansu 1,5 m oraz podczas uprawiania sportu. Dlatego po wybiegnięciu ze Strefy 
Startowej taki obowiązek nie będzie przez Organizatorów wymagany. 

• Na terenie Bazy Rajdu, Biura Rajdu i w Strefie Startowej prosimy, o zachowanie                                          
i przestrzeganie bezpiecznego dystansu społecznego oraz stosowanie się do poleceń 
Organizatora. 
 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Rajd SNOB będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy 
zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania. 

• Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, 
podpisując załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko 
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. 

• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 
Organizatora w czasie trwania rajdu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na 
terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych. 

• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, własności prywatnej i n ie tylko. 

• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom rajdu. 

• Organizator zwraca uwagę uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających         
z uczestnictwa w rajdzie, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na 
ryzyku utraty życia i zdrowia. 



                     
    

                                    

• Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do rajdu oraz w trakcie przygotowań, 
dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz 
kondycji fizycznej uczestnika. 

• Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników rajdu. 

• Organizator nie zapewnia uczestnikom rajdu ubezpieczenia NNW. Uczestnicy ubezpieczają się od 
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

• Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem w rajdzie. 

• Używanie odbiorników GPS podczas trwania rajdu, dozwolone jest jedynie w celach 
archiwizacyjnych trasy. 

• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od Organizatora. 

• W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, Organizator nie zwraca wpisowego. Wyjątek stanowi 
sytuacja, gdy wpłata zostanie dokonana po informacji od Organizatora, a rajd zostanie odwołany. 

• Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które 
prowadzą trasy rajdu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy            
w szczególności w okolicach ostoi zwierzyny leśnej, palenie ognisk, itp. 

• Wszystkie śmieci należy donieść do bazy rajdu. 

• Uczestnicy łamiący w czasie wydarzenia obowiązujące zasady dotyczące ochrony środowiska 
będą dyskwalifikowani. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu z powodów niezależnych od niego. 

• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez 
współpracujące z Organizatorem media, partnerów i sponsorów imprezy. 

• Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie. 

• Uczestnik ma prawo wnieść protest bez pośrednio w Biurze Rajdu lub do 2 dni od ogłoszenia 
wyników na stronie SNOB na Facebook. 

• Protest zostanie rozpatrzony niezwłocznie przez Sędziego Głównego i jego rozstrzygnięcie będzie 
ostateczne. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian do 
dnia 23.04.2021 r. 

 

20. OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE 

• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest podpisanie w biurze rajdu stosownego oświadczenia 
dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia 
dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika. 

• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych 
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
którym jest SANIT CLEAN z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 30, 56-400 Oleśnica, w celu      
i w zakresie niezbędnym do realizacji Rajdu SNOB, w tym do publikacji danych uczestnika na 
listach uczestników oraz listach z wynikami. 

• Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne                           
i niezbędne do uczestnictwa w Rajdzie SNOB. 

• Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji rajdu i akcji 
z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia. 
 



                     
    

                                    

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły 
przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 

• Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

• Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Rajdu Słodkie 
na Orientację Bieganie SNOB, także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które 
to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy. 

• Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności. 
 
 
 
 
 

 Jan Świerad           Sebastian Czaicki 

        ..…………………………                                               ……..……………………………… 
               Dyrektor Rajdu                      Sędzia Główny 
 
 
 
 
Twardogóra, luty 2021 r. 
 
Załączniki: 
- nr 1 - Oświadczenie o starcie osoby niepełnoletniej 
- nr 2 - Oświadczenie o starcie osoby pełnoletniej 


