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0. CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ
Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca
i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.
Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz punkt 5).
Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla
siebie.

1. CELE
 Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych gminy Tarłów i województwa
Świętokrzyskiego
 Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej.
 Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
5-7.04.2019 r. Tarłów, powiat Opatowski.

3. ORGANIZATORZY
Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik imprezy
Sędzia Główny
Budowniczowie tras :

Baza noclegowa
Sekretariat

Piotr Zgoda
Michał Kowalczewski

568
663

Przemysław Gawlik
Michał Siejko
Piotr Zgoda
Tadeusz Ciastek
Agata Malczewska

688
743
568

5. BAZA IMPREZY
Tarłów to miejscowość gminna w woj. świętokrzyskim, położona przy drodze krajowej nr 79,
pomiędzy Zwoleniem a Sandomierzem.

Szkoła
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r. w Tarłowie. Śpimy w warunkach
turystycznych, należy posiadać materac i śpiwór. W szkole znajduje się natrysk z ciepłą wodą.

6. DOJAZD
Do Ożarowa
Ożarów posiada 10 połączeń z Warszawą, dwa z Katowicami, oraz z Przemyślem, Poznaniem,
Lublinem. Aktualny rozkład na www.e-podroznik.pl
Z Ożarowa transport organizatora. Kurs 4 osoby – 15 zł.

Z Radomia
Z Radomia w piątek wieczorem wyjedzie autokar organizatora.

6. FORMA I KATEGORIE
Trasy na orientację:
Przygotujemy pięć różnych map. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną
grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.
kategoria
trudność trasy

TP

TT

TU

TZ

dla początkujących

dla niezaawansowanych

dla
średniozaawansowanych

dla zaawansowanych

pierwsze kroki z mapą

rodziny z dziećmi

sugerowany
wiek

2006
lub młodsze

2003- 2005

1999 - 2002

bez względu na wiek

zespoły

1–3 osobowe

1–3 osobowe

1–2 osobowe

1–2 osobowe

etapy dzienne

2

2

2

2

etap nocny

1

1

1

1

3x3

3x3

3x3

3x3

- drogami
- ścieżkami
- bez większych
przekształceń
- mogą pojawić się
elementy do
dopasowania
- etap nocny po terenie
miejskim i łąkowym,
dookoła szkoły

- punkty w niewielkiej
odległości od dróg
- elementy do dopasowania
- etap nocny po terenie
miejskim i łąkowym,
- kilka punktów w lesie

- punkty kontrolne z dala od
dróg
- przejścia przez las na azymut
- elementy do dopasowania

- wszystkie chwyty
dozwolone (obroty,
lustra)

pkt. na OInO

przebieg trasy

7. ZGŁOSZENIA i KONTAKT
Drogą elektroniczną poprzez formularz: https://goo.gl/forms/7ONaqXZCTcEn86hE2
Dodatkowe informacje piotrzgoda@skroty.eu.org lub telefonicznie 661 702 673.
Prosimy o zgłoszenia do 03.04.2019, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje
pełnych świadczeń.
W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, skład, kategorię trasy, rok urodzenia, adres e-mail, nr
telefonu, rodzaj udziału w rajdzie.

8.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY
rodzaj udziału
Udział w jednym etapie
Mieszkańcy powiatu opatowskiego (pełny
udział)
Pełny udział w rajdzie
Dojazd i powrót z Radomia*

Członkowie
PTTK
10 zł
20 zł

NIEZRZESZENI

15 zł
20 zł

30 zł

45 zł
30 zł

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać
dwa zdjęcia.
Po zgłoszeniu opłatę należy wpłacić na konto O.PTTK Łucznik 55 2530 0008 2039 1049 6708
0001 z dopiskiem „Tarłów 2019 – imię i nazwisko”

*Kalkulacja przy 30 płacących osobach. W przypadku mniejszego zainteresowania cena ulegnie
zmianie.
Sponsorzy i darczyńcy to poważne instytucje, nie sądzimy aby się wycofali z pomocy przy
organizacji rajdu. Jednak jeśli to nastąpi, będziemy musieli podnieść opłatę.

9. ŚWIADCZENIA












Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
Okolicznościowa naklejka.
Komplet map dla każdego uczestnika.
Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie).
Dwa noclegi w szkole.
Dostęp do natrysków z ciepłą wodą.
Dojazd na start etapów.
Gorący posiłek w sobotę.
Poczęstunek między etapami dziennymi.
Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Uczestnicy Marszu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia
i nazwiska w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
Organizatora,
a także
na gromadzenie
tychże
danych
w bazach
danych
Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018, poz.1000)
 Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach
samorealizacji.
 Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 Każdy uczestnik powinien posiadać własny kubek oraz wg własnych potrzeb naczynia
turystyczne.
 Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają
ubezpieczenie NNW.
 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu
wpisowego.
 Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego
oraz Fair Play.
 Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich
danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć
z imprezy na stronie internetowej.
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

11. PROGRAM IMPREZY
Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

09.00
10.30
15.00 - 17.00
16.00 – 18.00
20.30
22.00
23.00-24.00

Piątek, 05 kwietnia 2019
wyjazd autobusu z Radomia
przyjmowanie uczestników w bazie
śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.
Sobota, 06 kwietnia 2019
uroczyste rozpoczęcie rajdu
start E1,E2 wszystkich kategorii
obiad
zwiedzanie Tarłowa z przewodnikiem
start E3 wszystkich kategorii
ognisko –śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne
uroczyste zakończenie rajdu

08.00

Niedziela, 07 kwietnia 2019
opuszczenie bazy

18.00
18.00
20.00

12. PUCHARY
Udział w IV Tarłowskiej InO umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)
Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację
organizowanych przez Skróty
Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe
zdobyte podczas każdego etapu.
O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.
KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000)
oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.
1).
1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Odział Łucznik(dane kontaktowe 26-610 Radom, ul. Czachowskiego 46, tel. 661 702 673 e-mail:
lucznik@pttk.radom.pl)
2.
Oświadczamy,
że
respektujemy
wszelkie
prawa i obowiązki,
wynikające
z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
2) prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane, w przypadku cofnięcia przez Pana/Panią swojej zgody na przetwarzanie danych, a także, gdy
zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Panu/Pani w następujących
przypadkach: w razie zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na okres pozwalający Nam
sprawdzić prawidłowość tych danych; w sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem,
a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; po wniesieniu
przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi,
bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to technicznie możliwe;
6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem (dotyczy
tylko celów ubezpieczeniowych i marketingowych);
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane osobowe przekazane Nam przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres 10 lat.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez Nas udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
6.
Administratorzy
danych
nie
mają
zamiaru
przekazywać
Pana/Pani danych
osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Kontakt z wyznaczoną przez nas osobą kontaktową możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy:
iod@lucznik.pttk.radom.pl;
Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronach: www.lucznik.pttk.radom.pl

Zapraszamy

