REGULAMIN
IMPREZY EDUKACYJNO – PROMOCYJNEJ
ZORIENTOWANI NA LAS
SPAŁA, 19-21.05.2017 r.
Impreza pod nazwą „Zorientowani na las”, (zwana dalej Imprezą) jest Imprezą otwartą, której
celem jest:
 promocja zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
 edukacja dotycząca zasad zachowania się w lesie,
 prezentacja orienteeringu jako atrakcyjnej formy udostępniania lasu,
 przeprowadzenie konkursów wśród uczestników imprezy i wyłonienie ich zwycięzców.
§1
Uczestnictwo w Imprezie
1.
2.
3.
4.

W Imprezie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani jej programem.
Udział w konkursach wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Konkursy przebiegały będą w oparciu o regulaminy tych konkursów.
Pracownicy Lasów Państwowych uczestniczą w imprezie pracowniczej w konkursie
pod nazwą XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację.
§2
Organizatorzy Imprezy.

1. Organizatorami Imprezy są: Nadleśnictwo Spała i RDLP w Łodzi wraz z Fundacją
Sport i Przyroda OKOBnOL,
2. Zespół organizacyjny stanowią:
Jacek Wójtowicz – Nadleśnictwo Spała – Kierownik zespołu organizacyjnego
Hanna Kolasińska – RDLP w Łodzi
Ewa Korzeniewska – Nadleśnictwo Spała
Anna Pachniewicz – Nadleśnictwo Spała
Radosław Trzciński – Nadleśnictwo Spała
Wojciech Frączak – Nadleśnictwo Spała
Wojciech Rzeźnik – Nadleśnictwo Spała
3. Informacje na temat imprezy będą umieszczane na n/w stronach Organizatorów:
a) Nadleśnictwo Spała www.spala.lodz.lasy.gov.pl – komunikaty
b) Fundacji Sport i Przyroda – www.okobnol.lasy.gov.pl/
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące Imprezy umieszczane
na innych stronach internetowych, niż wskazane w ust. 3.
§3
Miejsce i termin Imprezy.
1. Impreza odbędzie się w dniach od 19 do 21 maja 2017 r. na terenie COS OPO w Spale,
oraz na terenach leśnych Nadleśnictwa Spała .
2. Program Imprezy zamieszczony zostanie na stronie internetowej Organizatorów.

§4
Miejsca zakwaterowania i dojazd
1. Organizator zarezerwował wstępnie miejsca noclegowe dla ok. 200 osób w terminach 1821 maja 2017 r. w : Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w
Spale
2. Rezerwacja miejsca zakwaterowania przez Uczestnika zawodów może nastąpić za
pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Imprezy
www.spala.lodz.lasy.gov.pl do 24 kwietnia 2017 r. Od tego terminu rezerwacji można
będzie dokonywać wyłącznie osobiście bezpośrednio u prowadzącego w COS OPO w
Spale. O rezerwacji miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Informacje o noclegach, posiłkach oraz o obiektach hotelowych zamieszczone będą na
stronie internetowej Imprezy oraz bezpośrednio na stronach internetowych
prowadzonych przez COS OPO w Spale www. spala.cos.pl
4. Koszt noclegów i posiłków uczestnicy pokrywają we własnym zakresie na konto
wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
5. Dojazd do miejsca zakwaterowania Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie i
na własny koszt.
6. Uczestnicy, korzystający z noclegów w COS OPO zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów wewnętrznych ośrodka.
7. Za Uczestników, którzy zostaną usunięci z Ośrodka za nieprzestrzeganie
obowiązujących regulaminów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§5
Zgłoszenia do udziału w konkursach w dniach 19 i 20 maja 2017r.
1. W ramach Imprezy zorganizowane zostaną konkursy o następujących nazwach:
• XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację
oraz klasyfikacje zespołowe:
• Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi w leśnej topografii dla służb mundurowych
• Puchar Dyrektora Zarządu BULiGL w Warszawie dla pracowników BULiGL
• Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Spała dla najlepszej średniej szkoły leśnej.
2. Formularze zgłoszeniowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Imprezy .
Instrukcja wypełniania oraz informacje o kosztach i sposobie przekazania ich
organizatorowi zostaną dołączone do formularzy.
3. Uczestnik zobowiązany jest wraz z nadesłaniem zgłoszenia uiścić na rachunek
Organizatora wymaganą opłatę. Zaproszeni uczestnicy Pucharu Dyrektora RDLP dla
służb mundurowych nie wnoszą opłat (nie dotyczy opłat pobytowych i wyjazdu
studyjnego). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: konto 72 1600 1462 1016
7912 4000 0001 Termin zgłoszenia i wniesienia opłat upływa z dniem 24.04.2017r.
4.Organizator nie zwraca dokonanych przez uczestników wpłat w przypadku nieobecności,
wykluczenia lub z uwagi na braki formalne w dokumentach uczestnika.
§6
1. Przewidywana jest bezpłatna piesza wycieczka po miejscowości Spała wraz ze
zwiedzaniem Domu Pamięci w Spale.
2. Zgłoszenie na udział w wycieczce zamieszczone zostanie na stronie internetowej
Imprezy – w formularzu zgłoszeniowym.
§7

Rejestracja uczestników.
1. Uczestnicy Imprezy winni zgłosić się do Biura Imprezy (zwanego dalej biurem).
a) 18.05.2017r. (czwartek) – w godz. od 18.00 do 21.00 (COS OPO w Spale – biuro
zawodów)
b) 19.05.2015r. (piątek) – w godz. od 9.00 do 14.00 (COS OPO w Spale – biuro zawodów)
2. W biurze uczestnik:
a) otrzyma zestaw uczestnika oraz inne materiały związane z konkursami,
b) podpisze oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem Imprezy,
c) przedłoży zaświadczenie lekarskie lub podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w konkursach,
d) młodzież poniżej 18 roku życia przedłoży zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursach,
e) sprawdzi kompletność i poprawność swojego zgłoszenia do udziału w konkursach, lub
ewentualnie wpisze się na listę uczestników,
f) uzyska niezbędne informacje na temat organizacji pobytu.
§8
Informacje dotyczące konkursów.
1. Przepisy ogólne:
a. wymienione w § 5 konkursy posiadają charakter rekreacji ruchowej, uczestnicy pokonują
trasy spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując tempo pokonywania trasy
do własnych możliwości,
b. uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne. Uczestnicy nie mogą
zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na terenie rywalizacji. Ponadto, zabrania się
używania szklanych pojemników w pobliżu i na terenie rozgrywania konkursów,
c. konkursy odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
d. obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
uczestników,
e. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
f. organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
konkursów. Jednocześnie informuje, iż 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 i/lub uczestnictwem w konkursach,
g. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
h. decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania udziału w
konkursach podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
i. uczestnik bierze udział w konkursie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w konkursach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty Rejestracyjnej
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w konkursie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, uczestnicząc w
konkursie wyłącznie na własną odpowiedzialność,
j. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w Konkursie lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w nim,

k. organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w rywalizacji,
l. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

1.

2.

3.
4.

§9
Postanowienia końcowe
Uczestnicy, biorący udział w Imprezie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzeniem zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Każdy Uczestnik, a w przypadku osób małoletnich opiekun prawny, przesyłając Formularz
zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez
Organizatora na potrzeby przeprowadzenia imprezy, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Przepisy niniejszego regulamin wchodzą w życie z chwilą opublikowania go na stronie
internetowej Organizatora.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wydawanych Komunikatów należy do
Organizatora.

Organizatorzy

