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Organizator:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
Ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
www.dzos.pl
Zespół organizatorów:
Kierownik zawodów – Alicja Wojtala
Sędzia Główny - Arleta Sosenko
Budowniczy Tras - Jacek Wieszaczewski
Biuro Zawodów - Agnieszka Stachurska
Forma zawodów:
Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej TempO i Sztafety.
Mistrzostwa Wrocławia - zawody otwarte dla każdego w Orientacji Precyzyjnej TempO i
Sztafety.
Warunki udziału w zawodach:
Aby uczestniczyć w Mistrzostwach Polski należy posiadać aktualną licencję Polskiego Związku
Orientacji Sportowej (PZOS).
Istnieje możliwość wykupienia jednorazowej licencji PZOS na dane zawody w cenie 35 zł.
W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek dostępny na stronie PZOS (www.zielonysport.pl)
2. Przelać 35 zł na konto PZOS: Pekao 09 1240 6218 1111 0000 4619 0314
3. Podpisać, zeskanować i wysłać wniosek wraz z potwierdzeniem zapłaty na email:
biuro@zielonysport.pl
W przypadku startu w Mistrzostwach Wrocławia nie jest wymagane posiadanie licencji
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia na Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej oraz Mistrzostwa Wrocławia
przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora do 15.07.2018.
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Formularz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Wrocławia TempO
Formularz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Wrocławia Sztafeta
Zmian w zgłoszeniach można dokonywać do 15.07.2018 mailowo na adres: a.wojtala@dzos.pl
Program:
21.07.2018
10:00 start Sztafet, limit 120 min na zespół
10:00 start TempO dla osób nie startujących w sztafecie, zawodnicy startujący w sztafecie od
razu przechodzą na TempO
18:30 finał TempO
20:30 zakończenie
Trasy:
Sztafeta - limit 120 minut na zespół.
TempO - 2x6 lub 2x7 stacji w kwalifikacjach, 4 lub 5 stacji w finale. Stacje finałowe po przejściu
zakwalifikowanych zawodników pozostaną rozstawione by umożliwić otwarty trening dla
pozostałych uczestników zawodów.
Zasady kwalifikacji do finału TempO:
Do finału awansuje 10 najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej, uwzględniającej
wszystkich startujących w zawodach. Dodatkowo (jeżeli jeszcze nie są zakwalifikowani) pierwsza
szóstka z każdej kategorii Mistrzostw Polski, ale nie więcej niż połowa zawodników tej kategorii
(tzn. jeśli Młodzików będzie 8, to do finału wejdzie najlepsza 4).
System potwierdzania PK:
Do potwierdzania punktów kontrolnych zostaną użyte perforatory i karty startowe. Zawodnik
może używać własnego perforatora. Podczas TempO zostanie użyty program ANT.
Kategorie wiekowe:
OPEN - obejmuje wszystkich zawodników bez względu na płeć i stopień niepełnosprawności,
wiek powyżej 14 lat.
OPEN-MŁODZIK - obejmuje zawodników do 14 lat bez względu na płeć.

3

PARA - obejmuje zawodników bez względu płeć, których niepełnosprawność istotnie ogranicza
ich możliwości ruchowe odpowiednio do załącznika nr 12 Regulaminu Licencyjnego PZOS
http://zielonysport.pl/pliki/2013_R_Lic_Z_12a.pdf.
PARA – MŁODZIK - obejmuje zawodników do 14 lat bez względu na płeć.
Wpisowe:
do 6.07.2018:
Temp-O Open oraz Open – Młodzik 20 zł
Temp-O Para oraz Para – Młodzik 10 zł
Sztafeta 60 zł za zespół
do 15.07.2018:
Temp-O Open oraz Open – Młodzik 30 zł
Temp-O Para oraz Para – Młodzik 20 zł
Sztafeta 75 zł za zespół
Płatności należy dokonywać na konto Organizatora do 18.07.2018, po tym terminie w Biurze
Zawodów.
87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Z dopiskiem: Imię Nazwisko + Orientacja Precyzyjna
Mapy:
Mapy będą uaktualnione.
Dostępne mapy terenu:
1. Wrocław Kampus UP, nr 2016-9-2244-DLŚ, autorzy: Wojciech Dwojak, Szymon Sosenko, skala
1:4000, warstwice 2 m
2. Wrocław Bartoszowice, nr 2016-013-2248-DLŚ, autor: Konstiantyn Majasow, Szymon
Sosenko, skala 1:4000, warstwice 2 m
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Teren zamknięty:

Lokalizacja Centrum Zawodów:
Ul. Malczewskiego, Wrocław (GPS 51.09832, 17.09781)

Parking:
Parkowanie w pobliskich uliczkach.
Opcje treningów:
Zielony Wrocław - II etap - Lasek Osobowicki - 20.06.2018
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Obsługa medyczna:
Organizator zapewnia obsługę medyczną zawodów. Punkt medyczny zlokalizowany jest
w centrum etapów.
Kontakt:
Kierownik Zawodów - Alicja Wojtala
tel.: 880 267 126
mail: a.wojtala@dzos.pl
www.dzos.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) (dalej:
„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Dolnośląski Związek Orientacji
Sportowej, z siedzibą we Wrocławiu, ul Borowska 1-3, (dalej „DZOS”), Pani/Pana danych
osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej,
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław, NIP 8992449479
2.
Telefoniczny kontakt z DZOS jest możliwy pod numerem telefonu: +48 880267126, adres
e-mail: dzos@dzos.pl
3.
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia DZOS przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach: umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników,
przygotowania i wydrukowania numerów startowych, przygotowania i wydania pakietów
startowych, przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie
internetowej organizowanych zawodów, rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów,
przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze
Zawodów, umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej
organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, umieszczenia danych na
listach osób do dekoracji medalowej, udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów
na poszczególne biegi w Biurze Zawodów.
4.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez DZOS przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego
z realizacji celów statutowych DZOS.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych.
6.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: członkowie DZOS, firmy i kierowcy pojazdów
współpracujących z DZOS przy organizacji, pozostali uczestnicy organizowanych zawodów, osoby
znajdujące się na terenie organizowanych zawodów, użytkownicy strony internetowej,
serwisu społecznościowego Facebook.
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7.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3
lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku
do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
8.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie
profilowania.
9.
W związku z przetwarzaniem przez DZOS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DZOS Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału
w organizowanych zawodach.
12. DZOS nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza
Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez DZOS prosimy
o kontakt pod adresem mailowym dzos@dzos.pl
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