
REGULAMIN 

Rowerowego Rajdu na Orientację „POLNY KONIK 2021”. 

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęd udziału 
w Rowerowym Rajdzie na Orientację lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik. 

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.  

 

1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:  
 

Rowerowy Rajd na Orientację „Polny Konik 2021” zwany dalej Rajdem odbędzie się 11 września 
2021r. 

Baza Rajdu usytuowana będzie przy głównym pawilonie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu 
Krzemionki, Sudół 135A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i gmin 
Bodzechów, Bałtów, Dmielów. 
 

2. CELE RAJDU:  

 popularyzacja imprez na orientację i turystyki rowerowej  
 upowszechnienie kultury fizycznej, sportu  
 propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku 
 dwiczenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ze szczególnym naciskiem na 

poruszanie się w terenach leśnych 
 budowanie postaw poszanowania dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
 promocja regionu świętokrzyskiego  

3. ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie Pasikonik 
Sudół 119 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

Koordynatorzy Rajdu:  

Adrian Małkiewicz, tel. 509 713 886 

Barbara Pasik, tel. 692 903 703 

Budowniczowie tras: Adrian Małkiewicz, Barbara Pasik 

Sędzia Główny – Adrian Małkiewicz 

Biuro Rajdu: Adrian Małkiewicz, Barbara Pasik 

Kontakt: rowerowykraj@gmail.com 

 

Partnerzy: 

 Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Sudół 135A 

 Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski 



 Stowarzyszenie Ostrower 

 

4. PROGRAM IMPREZY  

8.00 – 9.45 - praca biura Rajdu – weryfikacja Uczestników, wydawanie pakietów startowych, 
przyjmowanie oświadczeo Uczestników przed przystąpieniem do Rajdu  

9.50  - odprawa trasy turystycznej, wydawanie map 

10.00 -  start trasy turystycznej  

10.00 – 10.45 - praca biura Rajdu – weryfikacja Uczestników, wydawanie pakietów startowych, 
przyjmowanie oświadczeo Uczestników przed przystąpieniem do Rajdu  

10.50 - odprawa trasy rodzinnej, wydawanie map 

11.00 - start trasy rodzinnej  

15.30 – koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej 

16.00 - koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej 

16.30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej 

15.30 do 17.00 –wydawanie posiłku  

17.00 – oficjalne zakooczenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników  

5. TRASY 

Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy o różnej długości i stopniu trudności: 

 Trasa rodzinna „Przelot szarańczaków”  (TR25) – ok. 25 km, limit czasu 4,5h 

 Trasa turystyczna „Wydłużony skok” (TR60) – ok. 60 km, limit czasu 6h  
 

Dystans poszczególnych tras liczony jest wzdłuż elementów liniowych na mapie (np. dróg, ścieżek, 
przecinek, granic kultur. 

Kolejnośd potwierdzania punktów kontrolnych (PK) dowolna.  

 

6. KLASYFIKACJA 

Trasa rodzinna „Przelot szaraoczaków” rozgrywana jest bez klasyfikacji.  

Trasa turystyczna „Wydłużony skok” – kategoria: 

 kobiety (miejsca I-III) 

 mężczyźni (miejsca I-III) 
 

7.  ZASADY KLASYFIKACJI: 

 W celu sklasyfikowania w rajdzie należy na wybranej przez siebie trasie prawidłowo 
potwierdzid co najmniej jeden Punkt Kontrolny (PK). 



 O kolejności w klasyfikacji rajdu decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast 
w przypadku równej liczby PK - czas pokonania trasy. 

 Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne: 

o za każdą rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK,  

o w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu 
obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany. 

 Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuowad jazdy - z 
jakiegokolwiek powodu - zobowiązani są poinformowad o tym fakcie Organizatora 
osobiście lub telefonicznie tel. 509 713 886.  

 Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegali zasad sportowego zachowania, nie zaliczą 
żadnego PK, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę i/lub przekroczą limit czasu o 
więcej niż 30 minut na danej trasie, korzystali  z roweru ze wspomaganiem ( np. z silnikiem 
elektrycznym ) – nie będą sklasyfikowani. 

Ilośd PK na każdej z tras oraz dokładne zasady klasyfikacji zostaną podane w komunikacie 
technicznym. 

8 . NAGRODY 

Trasa turystyczna: 

 kobiety – miejsca I – III – nagrody rzeczowe  

 mężczyźni – miejsca I – III – nagrody rzeczowe  

Uczestnicy Rajdu do 16 roku życia otrzymają medal za uczestnictwo w Rajdzie. 

Dodatkowo dla wszystkich Uczestników imprezy, przewidziane są upominki.  

 

9.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 

 

 W zawodach wykorzystana zostanie mapa w skali 1:30 000 na trasie rodzinnej i 1:50 000 na 
trasie turystycznej 

 Zadaniem Uczestników Rajdu będzie zaliczenie punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na 
mapie (ilośd PK zależy od wybranej trasy), w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy PK jest 
dowolna, a jej wybór należy do uczestników.  

 PK oznaczone są lampionami - biało-pomaraoczowymi kartkami formatu A4 lub 
trójwymiarowymi biało-pomaraoczowymi lampionami materiałowymi z dołączonym 
pisakiem.   

Punkty te zawierad będą literowe kody niezbędne do potwierdzania obecności na PK.  

 Oprócz punktów opisanych wyżej, mogą byd również punkty terenowe – stałe, 
charakterystyczne elementy występujące w terenie i opisane na mapie w sposób 
precyzyjny i jednoznaczny do rozróżnienia. 

 Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.  



Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej 
w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa 
niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.  

 Obecnośd na PK uczestnicy potwierdzają poprzez: 
 wpisanie w odpowiednie pole na karcie startowej właściwego kodu literowego z 

lampionu pisakiem obecnym przy lampionie lub 

 wpisanie długopisem w odpowiednie pole karty startowej rozwiązania zagadki 
dotyczącej cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym – w 
przypadku punktów terenowych 

 w wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może zezwolid na inny sposób 
potwierdzania PK. 

 Każdy z zawodników musi odwiedzid PK osobiście.  

 W przypadku braku na danym PK lampionu z pisakiem należy wpisad długopisem na karcie 
startowej "BPK". Zaleca się także wykonanie zdjęcia miejsca, w którym - w ocenie 
zawodnika - powinien znajdowad się lampion oraz poinformowad o tym telefonicznie 
Organizatora tel. 509 713 886. 

 

10.  ZASADY UCZESTNICTWA W RAJDZIE:  

 Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby, które ukooczyły 18 lat.  

 Osoby niepełnoletnie mogą startowad tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną 
zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

Formularz Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej można pobrad ze strony 
http://rowerowykraj.pl  

 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialnośd (w przypadku uczestników 
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialnośd rodzica lub opiekuna prawnego).  

 Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 
nie posiadające przeciwwskazao medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik 
potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.  

 W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku 
przeciwwskazao medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na 
formularzu pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub 
opiekun prawny nieletniego oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad 
nieletnim w czasie trwania Rajdu.  

 Obowiązkowe wyposażenie Uczestników na trasie Rajdu: 
o kask rowerowy 
o naładowany telefon o numerze podanym w formularzu zgłoszeniowym  
o oświetlenie roweru 
o sprawny technicznie rower (niedozwolone jest używanie rowerów wspomaganych 

napędem elektrycznym) 
o długopis 

 Zalecane wyposażenie Uczestników na trasie Rajdu: 
o kompas, mapnik, linijka, licznik 

http://rowerowykraj.pl/polny-konik-rajd/


o zapas jedzenia i picia  
o podstawowy sprzęt naprawczy (pompka, dętka)  
o podstawowe środki opatrunkowe (plaster, opatrunek, bandaż)   
o środek odstraszający komary i kleszcze 

 Wszyscy zawodnicy biorący udział w Rajdzie muszą zostad zweryfikowani w biurze 
zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazad dokument 
tożsamości. 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo 
ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. 

 Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialnośd i w razie 
wypadku nie będą dochodzid odszkodowania od Organizatora. 

 Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceo sędziów i osób z ramienia 
Organizatora. 

 Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dokonanie zgłoszenia na Rajd i uiszczenie opłaty 
startowej. 

Ruch drogowy 

 Rajd będzie odbywad się przy nieograniczonym ruchu drogowym.  

 Uczestnicy muszą przestrzegad przepisów Kodeksu Drogowego.  

 Uczestnicy muszą zachowad szczególną ostrożnośd mając na uwadze możliwośd wyjechania 
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowao.  

 Wszyscy Uczestnicy Rajdu na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni 
poruszad się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegad przepisów ruchu drogowego.  

 Za wypadki i kolizje podczas Rajdu ponosi odpowiedzialnośd Uczestnik lub inny użytkownik 
drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia 
zdarzenia.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki zaistniałe 
podczas Rajdu. 

 

11. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW RAJDU  

 Karta startowa + mapa  

 Mini bufet na trasie 

 Posiłek regeneracyjny na mecie 

 Drobne upominki dla wszystkich Uczestników 

 Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników  
 

12. ZGŁOSZENIA  



 Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego 
udostępnionego poprzez stronę internetową www.rowerowykraj.pl do dnia 06.09.2021r. i 
dokonania opłaty startowej za Rajd w ciągu 3 dni od daty zapisu.  

 Zgłoszenie jest ważne po uiszczeniu opłaty startowej.   

 Należy zgłosid i dokonad opłaty za każdego uczestnika Rajdu.  

 Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 6 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu 
zgłoszeo. 

 Po wyczerpaniu limitu zgłoszeo panel rejestracji zostanie zamknięty. 

 Organizator dopuszcza możliwośd dokonania zgłoszenia po 6 września 2021 lub w dniu 
imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w 
sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. 
Organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego. 

Zawodnicy zapisani po 6 września 2021r. zobowiązani są dokonad opłaty startowej w biurze 
rajdu w dniu imprezy. 

 Organizator ustala limit zawodników na trasach:  

 rodzinnej „Przelot szaraoczaków” - 50 osób, 
 turystycznej „Wydłużony skok” -  50 osób, 

razem 100 osób. 

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu zawodników na  
obu dystansach. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało 
ujęte na liście startujących - w dniu Rajdu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z 
tym związanych. 

 Wyniki koocowe udostępnione zostaną po zakooczeniu imprezy poprzez stronę 
internetową www.rowerowykraj.pl oraz fanpage na Facebooku. 

 Wysłanie zgłoszenia na Rajd oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i 
stopieo ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się 
podjąd to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialnośd. 

 Zgłoszenie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Rajdu. 

11. OPŁATA STARTOWA  

Wysokośd opłaty uzależniona jest od terminu jej dokonania, a także od wieku Uczestnika, za 
którego jest uiszczana.  

Termin/trasa „Przelot Szarańczaków”, „Wydłużony Skok” 

Wpłata do 22.08.2021  45,00 zł 

Wpłata do 06.09.2021 65,00 zł 

Wpłata po 06.09.2021 80,00 zł 

Dzieci i młodzież do 16 roku życia (niezależnie 
od terminu) 

10,00 zł 



 

 Opłaty startowej dokonad należy na konto Organizatora lub - w przypadku zapisania się po 
6.09.2021r. - w biurze Rajdu. 

 Opłatę startową należy przesład przelewem bankowym na konto Organizatora:  

Stowarzyszenie Pasikonik  
Sudół 119 
27-400 Ostrowiec Św. 
nr konta: 02 1240 5035 1111 0010 9490 2753 
Bank Pekao S.A. 

 W tytule przelewu należy wpisad: „Polny Konik 2021” oraz imię i nazwisko osoby/osób, za 
które wysyłana jest opłata startowa.  

 Opłatę startową za kilka osób można uiszczad jednym przelewem.  

 Wysłanie przelewu wymagane jest w ciągu 3 dni od daty zapisu, nie później jednak niż do 
dnia 06.09.2021r. Brak przelewu skutkowad będzie brakiem wpisu na listę startową.  

 Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału 
w Rajdzie. 

 
12. NOCLEGI  
Organizator nie zapewnia noclegów.  

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po 
Rajdzie do godziny 16:30 w jeden ze sposobów: 1) na mecie u Sędziego Głównego 2) 
telefoniczne u Sędziego Głównego (509 713 886). Jest to podyktowane względami 
bezpieczeostwa.  

 Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-
19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające od 
odpowiedzialności Organizatora zawodów w przypadku zakażenia. Zobowiązani są także do 
przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania 
podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.  

 Organizator zastrzega sobie możliwośd odwołania Rajdu bez podawania przyczyny.  

 Rajd może zostad odwołany w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
innych zdarzeo tzw. wyższych, na które Organizator nie ma wpływu, a które mogą zagrozid 
bezpieczeostwu i zdrowiu Uczestników . W takim przypadku opłata startowa zostanie 
zwrócona na konto, z którego została przelana.  

 Rajd będzie się odbywał w ruchu ulicznym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  

 Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek 
środków transportu.  



 Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących 
w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. 

 Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
Rajdzie.  

 Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW, OC).  

 W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą 
występowad z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających 
w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją 
Rajdu.  

 Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia 
wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.  

 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeo i poleceo ze strony Organizatora w 
czasie trwania Rajdu.  

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

 Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

 Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi. 

 Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 14 
niniejszego regulaminu. 

 Uczestnik akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku 
do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, 
partnerów, patronów medialnych i sponsorów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy 
zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.  

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

14. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA  

Dane osobowe: 

W związku z wejściem w życie 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), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:  

 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Pasikonik, Sudół 119, 27-
400 Ostrowiec Świętokrzyski, mail: pasikonik.ngo@gmail.com.  

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych Organizatorowi 
skutkowad będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Rajdzie.  



 Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia 
bezpieczeostwa, publikacji list startowych, wyłonienia zwycięzcy/laureatów, ogłoszenia 
wyników czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b 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 oraz do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

 Odbiorcami danych mogą byd podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i 
udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od kooca roku 
kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.  

 Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 
oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to 
okaże się zasadne), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane 
przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Wizerunek: 

 Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie 
i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach prasowych, promocyjnych i informacyjnych, 
transmisjach radiowo-telewizyjnych, relacjach Organizatora, social mediach 
administrowanych przez Organizatora – na potrzeby promocyjno – reklamowe imprezy 
oraz innych wydarzeo związanych z działalnością Organizatora.  

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 

rozpowszechniania wizerunku. 

 Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu 

wykorzystania wizerunku i wypowiedzi.  

 

Korespondencja: 

 Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz 
udostępnienie adresu e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 

 

Do zobaczenia na starcie! 

Organizatorzy  


