
 
    

                     

REGULAMIN 
 

Rajdu na Orientację „SNOB – Słodkie na Orientację Bieganie” 
 
 

1. TERMIN 
Rajd na Orientację „SNOB – Słodkie Na Orientację Bieganie” jest imprezą o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym i odbędzie się 29 kwietnia 2023 r.   

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 Nadleśnictwa Oleśnica Śląska 

oraz gmin: Twardogóra, Dobroszyce, Zawonia. 
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą                              

i kompasem. 

3. MIEJSCE 
Miejscem Rajdu będą głównie obszary leśne Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, na terenach 
gmin: Zawonia i Dobroszyce. 

4. BAZA i BIURO RAJDU 
Baza i Biuro Rajdu zlokalizowane będą w Ośrodku Badań Środowiska Leśnego                       
i Hodowli Zwierząt Łownych UPrW  - Złotówek 1, 55-106 Zawonia (51.360930, 17.240093). 

5. ORGANIZATOR 
Fundacja SNOB 
ul. Wrocławska 30 
56-400 Oleśnica 

6. PARTNERZY 
• Nadleśnictwo Oleśnica Śląska. 
• Dobra Energia. 
• Gmina Zawonia. 
• Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku. 

 

 



 
    

                     

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
• W Rajdzie może uczestniczyć każda osoba, która jest pełnoletnia w dniu Rajdu. 
• W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie ale tylko na podstawie pisemnie 

wyrażonej zgody przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych, lub które będą pod 
stałą opieką osoby pełnoletniej i z którą wspólnie pokonają trasę (opiekun również musi 
być uczestnikiem Rajdu na tej trasie) – wówczas należy przedstawić w Biurze Rajdu 
wypełnione oświadczenie stanowiące zał. nr 1 do Regulaminu. 

• Podpisanie w Biurze Zawodów przez pełnoletniego uczestnika listy z oświadczeniem,  
o zapoznaniu się z Regulaminem Rajdu i udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność.  

• Prawidłowe zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny oraz dokonanie opłaty 
wpisowego. 

• Weryfikacja uczestników nastąpi w dniu Rajdu w Biurze Rajdu, poprzez okazanie 
dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, 
karta pobytu itp.). Uczestnik który nie okaże żadnego z ww. dokumentów oraz                      
w przypadku braku wymaganej zgody (zał. nr 1), nie zostanie dopuszczony do udziału 
w Rajdzie. 

8.  ZGŁOSZENIE I OPŁATA STARTOWA 
• Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 24 kwietnia 2023 r. poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.snob.run/  
 
 

Ze względów organizacyjnych, nie będzie możliwości zgłaszania się                           
po 24 kwietnia 2023 r. oraz zapisów w Biurze Rajdu w dniu Rajdu. 
 

• Dokonanie płatności za uczestnictwo w ciągu 5 dni od dnia wysłania zgłoszenia, tylko 
w formie przelewu na rachunek:  
Fundacja SNOB  
ul. Wrocławska 30 
56-400 Oleśnica 
nr rach.: 26 9584 1047 2005 0500 0366 0001   
w tytule podając wybraną trasę oraz  Imię i Nazwisko (np. TP25 Alina Kowalska)                         
lub w przypadku drużyn: kategoria i nazwa drużyny (np. DRM Kaczorki lub DRS Dziki). 
  
Płatność do 25 kwietnia 2023 r. - brak wpływu opłaty na konto do tego dnia, 
skutkuje skreśleniem z listy uczestników.  
Wysokość opłaty (tabela poniżej) uzależniona będzie od terminu dokonania wpłaty 
wpisowego (liczy się data zaksięgowania wpłaty na podanym rachunku bankowym 
Fundacji SNOB). 
 
 
 
 
 

https://www.snob.run/


 
    

                     

TRASA 

Dzieci                
i młodzież 

(ur. 2006 →) 
Dorosły 

Dzieci             
i młodzież 

(ur. 2006 →) 
Dorosły 

Wpłata do 10.04.2023 r.* Wpłata do 20.04.2023 r.* 
TP10 / TP10r 40,00 zł 60,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 
TP25 60,00 zł 85,00 zł 70,00 zł 100,00 zł 
TR50 80,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 120,00 zł 
TP50* 80,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 120,00 zł 
TR100 90,00 zł 120,00 zł 110,00 zł 140,00 zł 
Mieszkańcy Gminy Zawonia udział na trasie TP10 wpisowe 30 zł 

(tylko do 10.04.2023 r. później zgodnie z tabelą) 

* od 21.04.2023 r. wszystkie opłaty za wpisowe rosną o 30 zł dla każdej kategorii wiekowej na każdej z tras. 
 

* Chcesz wziąć udział na trasie TP50 – przeczytaj dokładnie pkt 9 Regulaminu. 
 

• Warunkiem umieszczenia na liście uczestników dopuszczonych do udziału w Rajdzie 
jest dokonanie opłaty wpisowego w odpowiednim terminie. 

• Uczestnik który dokona opłaty za start i zdecyduje się zrezygnować z udziału w Rajdzie                        
do 10.04.2023 r., otrzyma zwrot wpisowego w wysokości 50% wpłaconej kwoty za udział. 
Po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane, z wyjątkiem sytuacji w której Rajd           
nie odbędzie się tylko i wyłącznie z winy Organizatora.  

• 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. 

• 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. 

• Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem                               
na adres: biuro@snob.run do dnia 21.04.2023 r., ma prawo do takowej zmiany. 

• W przypadku zmiany trasy na trasę gdzie opłata rajdowa jest wyższa, należy dopłacić 
różnicę w cenie trasy, do kwoty opłaty rajdowej według wymaganej stawki płatnej           
na dzień wpłaty opłaty przez uczestnika za nową trasę. 

• W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata rajdowa jest niższa, nie będzie           
przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą. 

• Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail niż biuro@snob.run                       
lub wysłana po tym terminie 21.04.2023 r. oraz zgłoszona w Biurze Rajdu, nie uprawnia 
do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie uwzględniona przez Organizatora. 

 

mailto:biuro@snob.run
mailto:biuro@snob.run


 
    

                     

9. ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU 
Rajd SNOB zostanie zorganizowany na sześciu trasach: 

- TP10r – trasa piesza rodzinna (tylko drużyny) dystans ok. 10 km, 
- TP10 – trasa piesza indywidualna dystans ok. 11 km, 
- TP25 – trasa piesza indywidualna dystans ok. 25 km,  
- TR50 – trasa rowerowa indywidualna dystans ok. 55 km, 
- TR100 – trasa rowerowa indywidulana dystans ok. 100 km, 
- TP50 - trasa indywidualna piesza dystans ok. 50 km - rywalizacja na tej trasie odbędzie 

tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zgłosi się i dokonana opłaty wpisowego do 30.03.2023 r., 
łącznie minimum 40 uczestniczek i uczestników. Każdy kto dokona zgłoszenia i opłaci 
w terminie wpisowe, w sytuacji gdy organizacja zawodów na trasie TP50 zostanie 
odwołana, otrzyma 100% zwrot dokonanej wpłaty. 

 Start i Meta dla wszystkich tras, zlokalizowane będą na terenie Bazy Rajdu. 
• Na trasie TP10r prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie 

drużynowe (o kategorii decyduje wiek najmłodszego zawodnika z drużyny): 
- DRM (drużyna rodzinna młodsza) - skład drużyny min. 2 osoby/ max. 4 osoby, przy czym 

1 osoba musi być rodzicem/prawnym opiekunem jednego z dzieci wchodzących                
w skład drużyny, a wiek dzieci to urodzeni w 2013 r. i młodsi, 

- DRS (drużyna rodzinna starsza) - skład drużyny min. 2 osoby/ max. 4 osoby, przy czym  
1 osoba musi być rodzicem/prawnym opiekunem jednego z dzieci wchodzących                  
w skład drużyny, a wiek dzieci to  urodzeni od 2009 r. do 2012 r. 
• Na trasie TP10 prowadzona będzie klasyfikacja:  

- Mieszkaniec Gminy Zawonia - kat. Kobiety i Mężczyźni, bez podziału na kat. wiekowe, 
- OPEN – kat. Kobiety i Mężczyźni bez podziału na kat. wiekowe, 

• Na trasie TP25 prowadzona będzie klasyfikacja:  
- JUNIOR - urodzeni od 2003 r. do 2008 r., kat. Kobiety i Mężczyźni, 
- OPEN – kat. Kobiety i Mężczyźni, (urodzeni przed 2003 r.) 

• Na trasie TR50, TP50, TR100 prowadzona będzie klasyfikacja: 
- OPEN – kat. Kobiety i Mężczyźni bez podziału na kat. wiekowe. 

• Trasa TP25, TR50 oraz TR100 (tylko Puchar Bike Orient) dodatkowo zaliczane są do 
klasyfikacji generalnych: 
- Elite League HYBRYD16 regulamin dostępny na stronie https://eliteleague.run/  
- Puchar Bike Orient regulamin dostępny jest na stronie http://www.orientakcja.pl/  

• W terenie umieszczone będą Punkty Kontrolne (PK) i oznaczone będą lampionami              
w kolorze biało–pomarańczowym (tzw. forma przestrzenna). 

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

• Swoją obecność na PK należy potwierdzić, dziurkując kartę startową perforatorem 
znajdującym się przy każdym lampionie. 

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

https://eliteleague.run/
http://www.orientakcja.pl/


 
    

                     

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

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

• Start uczestników odbędzie się 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. 

• Kolejność potwierdzania PK nie jest narzucona z góry – drużyna/uczestnik sam 
decyduje, o ilości i kolejności potwierdzania PK oraz o wyborze wariantu drogi dotarcia 
do PK. 

• Przewiduje się, że na trasach Rajdu umieszczonych będzie około: 
- 10 PK dla trasy TP10r,  
- 12 PK dla trasy TP10, 
- 18 PK dla trasy TP25,  
- 26 PK dla trasy TR50 i TP50, 
- 30 PK dla trasy TR100, 
dokładna ilość PK zostanie podana na odprawie technicznej przed startem. 

 Zadaniem uczestnika/drużyny, będzie zdobycie jak największej ilości PK w jak 
najkrótszym czasie. 

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

• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który wynosi: 
- 11 h dla TR100 
- 9 h dla TP50 
- 8 h dla TR50, 
- 7 h dla TP25, 
- 5 h dla TP10 i TP10r, 

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 TP10r, TP10, TP25, TP50 uczestnicy mogą poruszać się tylko i wyłącznie 
pieszo, korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji lub pomocy osób trzecich (które 
zostanie udowodnione przez Sędziego Głównego) będzie skutkowało dyskwalifikacją.  

• Na trasie TR50 i TR100 uczestnicy mogą poruszać się tylko i wyłącznie rowerem którym 
wyruszyli z miejsca startu, a korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji lub 
pomocy osób trzecich (które zostanie udowodnione przez Sędziego Głównego) będzie 
skutkowało dyskwalifikacją.  
Nie dopuszcza się startu na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym lub 
spalinowym. 



 
    

                     

• 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 rowerowym tzw. „sztywnym”. Brak jazdy 
w kasku (które zostanie udowodnione przez Sędziego Głównego) będzie skutkowało 
dyskwalifikacją. 

• Na trasie rowerowej każdy zawodnik powinien mieć mapnik (typowo rowerowy lub 
stosowany w biegach na orientację). Zawodnicy bez takich mapników będą 
wystartowani 15 min później niż pozostali (opóźnienie nie będzie wliczane do czasu 
łącznego).  

• Nieklasyfikowani będą uczestnicy którzy: nie przestrzegają Regulaminu Rajdu oraz 
zasad sportowego Fair Play; nie zaliczyli co najmniej 50% PK na danej trasie; nie zwrócą 
karty startowej po przybyciu na metę lub dotrą na metę 61 min lub więcej po limicie 
wyznaczonym dla danej trasy. 

• Przez cały czas trwania Rajdu, uczestnicy tras pieszych zobowiązani są posiadać numer 
startowy umieszczony z przodu lub z tyłu, tak aby cały czas był widoczny. Na trasie 
rowerowej nr należy obowiązkowo przymocować w widocznym miejscu z przodu 
roweru np. do kierownicy. 

• Rodzaj i skala map zostaną podane do 23.04.2023 r.                                                                                     
• Zaleca się aby każdy uczestnik: 

- posiadał przy sobie telefon komórkowy  (w drużynie na trasach rodzinnych kapitan),  
z aktywnym numerem podanym w zgłoszeniu i z odpowiednio naładowaną baterią, tak 
aby telefon miał zasilanie od momentu startu do powrotu do bazy zawodów (w razie 
potrzeby kontaktu z organizatorem zawodów lub wezwania służb ratowniczych). 
- wyposażył się w kompas, folię NRC, odpowiednią ilość napojów, jedzenia, przekąsek 
energetycznych, przybory medyczne (plaster, bandaż, środek do dezynfekcji itp.),               
a na trasie rowerowej dodatkowo w mapnik. 

• 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. Czas 
oczekiwania na transport może być bardzo długi. 

• 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 Biurze Rajdu, mogą zostać obciążeni kosztami nieuzasadnionej 
akcji poszukiwawczej. 

 
 
 



 
    

                     

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

 

Każdy uczestnik, który nie dostosuje się do tego zakazu, nie zostanie dopuszczony          
do udziału w Rajdzie. Każdy kto zostanie „przyłapany” na łamaniu tego zakazu podczas 
trwania Rajdu na jego trasie, zostanie zdyskwalifikowany i nie otrzyma żadnych 
pozostałych świadczeń, przysługujących po dotarciu do mety i Bazy Rajdu. 

10. ŚWIADCZENIA 
 Miejsce do przebrania oraz WC.  
 Karta startowa, wodoodporne mapy, numer startowy. 
 Lokalizator GPS dla zawodników z tras TP25 i TR50. 
 Posiłek regeneracyjny po ukończeniu Rajdu. 
 Bufet w Bazie Rajdu. 
 Parking dla pojazdów w pobliżu Bazy Rajdu. 
 Profesjonalna obsługa foto. 
 Inne materiały i świadczenia w miarę możliwości organizacyjnych. 

11. NOCLEGI 
• Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu (po wcześniejszym zgłoszeniu w formularzu 

zapisowym ponieważ ilość miejsc jest ograniczona – zasada kto pierwszy ten lepszy): 
− w namiocie na terenie Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt 

Łownych w Złotówku (własny namiot, karimata, śpiwór itp.), 
−  do 10.03.2023 r. zostanie podana informacja o możliwości skorzystania z płatnego 

noclegu w Bazie Rajdu oraz bezpłatnego w świetlicy wiejskiej (ok. 2 km od Bazy Rajdu). 

12. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
• TP25, TP50, TR50, TR100 – klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn, 
• TP25 – klasyfikacja JUNIOR Kobiet i Mężczyzn, 
• TP10 – klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn, 
• TP10 – klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Zawonia Kobiet i Mężczyzn, 

 

Za zajęcie miejsc I-III uczestniczki i uczestnicy otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe. 
Aby wyłonić podium i nagrodzić zawodników, w poszczególnej klasyfikacji musi 
wystartować i ukończyć trasę zgodnie z zapisem regulaminu min. 5 osób. 
 

 TP10r – klasyfikacja z podziałem na kat. DRM i DRS, 
 

Za zajęcie miejsc I-III w kat. DRM i DRS, drużyny otrzymają statuetki i nagrody 
rzeczowe. 
 Aby wyłonić podium i nagrodzić drużyny, w poszczególnej klasyfikacji musi 
wystartować i ukończyć trasę zgodnie z zapisem regulaminu min. 5 drużyn. 

Dekoracja zwycięzców odbywała się będzie do 30 min                       
po wyłonieniu całego podium w kategorii dla danej trasy. 



 
    

                     

13. HARMONOGRAM RAJDU (jest to planowana wersja - ostateczna wersja harmonogramu 
zostanie opublikowana w komunikacie technicznym najpóźniej 23.04.2022 r.) 

 

•  28 kwietnia (piątek):  

• 18:00 – otwarcie Bazy Rajdu 

• 20:00-22:00 – praca Biura Rajdu (w Bazie Rajdu) wydawanie pakietów tylko dla TP25, TP50, 
TR50 i TR100.  

•  29 kwietnia (sobota):  

• 6:00 – otwarcie Biura Rajdu i wydawanie pakietów tylko dla TR100 

• 6:45 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TR100 

• 6:50 - wydawanie pakietów tylko dla TP50 i TR50 

• 7:00 – start TR100 

• 7:45 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TP50 

• 8:00 – start TP50 

• 8:45 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TR50 

• 8:50 – wydawanie pakietów tylko dla TP25 

• 9:00 – start TR50 

• 9:30 – wydawanie pakietów dla TP10 

• 9:45 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TP25 

• 10:00 – start TP25 

• 10:00 – wydawanie pakietów dla TP10r 

• 10:15 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TP10 

• 10:30 – start TP10 

• 10:45 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TP10r kat. DRM 

• 11:00 – start TP10r kat. DRM 

• 11:15 – odprawa techniczna i rozdanie map dla TP10r kat. DRS 

• 11:30 – start TP10r kat. DRS 

• 15:30 – koniec podstawowego limitu czasu dla trasy TP10 

• 16:00 – koniec podstawowego limitu czasu dla trasy TP10 kat. DRM 

• 16:30 – koniec podstawowego limitu czasu dla trasy TP10 kat. DRS 

• 17:00 – koniec podstawowego limitu czasu dla trasy TP50, TR50 i TP25 

• 18:00 - koniec podstawowego limitu czasu dla trasy TR100 

• 19:05 – zamknięcie Biura Rajdu 

 



 
    

                     

• 30 kwietnia (niedziela):  

• do 11:00 – opuszczenie Bazy Rajdu przez uczestników 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• Rajd SNOB odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego 

uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu 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 oświadczenie w Biurze Rajdu podczas odbioru pakietu,                      
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. 

 Zabrania się wchodzenia/wjeżdżania na tereny własności prywatnej, pola upraw, 
nasadzeń leśnych, ostoi zwierzyny leśnej, rezerwatów przyrody oraz przekraczania linii 
kolejowych w miejscach innych niż dozwolone. W przypadku udowodnienia 
zawodnikowi przez Sędziego Głównego złamania któregokolwiek z tych zakazów, 
zostanie on zdyskwalifikowany i nie otrzyma świadczeń przysługujących mu po 
dotarciu do mety i Bazy Rajdu. 

 Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy napotkanym poszkodowanym 
uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim. 

• 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 zdrowia lub życia. 

 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. 
• 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 prywatnych urządzeń z odbiornikiem GPS  podczas trwania Rajdu, 
dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych przebytej trasy. 

 Używanie nawigacji i lokalizatorów pozycji (np. w telefonach) jest zabronione. 
 W czasie trwania Rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane                 

od Organizatora. 



 
    

                     

• 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 (np. opakowania po zabranych ze sobą na trasę przekąskach, 
napojach, jedzeniu) należy donieść/dowieźć do Bazy Rajdu. 

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

• Uczestnik ma prawo wnieść protest dot. wyników, bezpośrednio w Biurze Rajdu lub do 
2 dni od ogłoszenia nieoficjalnych wyników na stronie https://www.snob.run/ poprzez 
przesłanie go na adres e-mail biuro@snob.run  

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

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie jeżeli będą one 
konieczne do prawidłowej i bezpiecznej dla Uczestników organizacji Rajdu                       
oraz poinformowania uczestników o tych zmianach do dnia 27.04.2023 r. 

 Brak znajomości zapisów Regulaminu nie zwalnia żadnego z uczestników od jego 
przestrzegania i nie będzie uznawane za wytłumaczenie. 

15. SĘDZIOWIE 
 Sędzia Główny – Sebastian Czaicki 
 Sędzia Pomiaru Czasu/Biuro Rajdu – Mateusz Musiał 

16. KONTAKT 
Wszelkich informacji nt. Rajdu udzielą: 
- Sebastian Czaicki e-mail: biuro@snob.run  nr tel. 502 567 646, 
- Mateusz Musiał e-mail: mateusz.a.musial@gmail.com nr tel. 531 199 495 

17. OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE 
• Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi 

osobowymi w postaci imienia, nazwiska i miejscowości podanych w zgłoszeniu. 
• Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną        

i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r.                   
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 

• Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego                  
formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie poda-
nych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji                 
o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, 
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej 
zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres        
Organizatora. 

• Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte     
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym                

https://www.snob.run/
mailto:biuro@snob.run
mailto:biuro@snob.run
mailto:mateusz.a.musial@gmail.com


 
    

                     

wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie     
Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

• Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,      
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział                
w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach               
promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, 
materiały graficzne). 

• Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne 
dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, 
wypowiedzi i danych osobowych. 

• Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację 
prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione 
w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst  
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Fundację SNOB. 

• Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia 
i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyj-
nych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Fundację SNOB imprez i rajdów 
jak również na ich gromadzenie w bazach danych Fundacji SNOB zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).             
Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostęp-
niają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). 

 
Oleśnica, marzec 2023 r.         Sebastian Czaicki 
                                                                  ……..……………….………..………………… 
                                     Sędzia Główny 
 
Załączniki: 
- nr 1 - Oświadczenie o starcie osoby niepełnoletniej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

                     

 Załącznik nr 1 
Rajd SNOB 

Złotówek, 29 kwietnia 2023 r. 
OŚWIADCZENIE O STARCIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 
Numer startowy osoby niepełnoletniej*: ………………………………………… 
 
Ja niżej podpisana(-ny) ….......………………….................................................................................……………………………………………… 
                                                                                 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

legitymująca(-cy) się dokumentem tożsamości*** nazwa/seria/nr …………….………..…………..……………… 
 

zamieszkała(-ły) w ….......….…………………….........................................................................................................................................… 
                                                                                                  (adres zamieszkania) 
 

oświadczam niniejszym, że jestem rodzicem/opiekunem ustawowym** córki/syna/wy- 
 

chowanki(-ka)**   ........................……………….....…………………..………………………… urodzonej(-ego) ……………………………… 
                                                              (imię i nazwisko osoby nieletniej)                                                                    (dzień-miesiąc-rok) 
 

i wyrażam zgodę na jej/jego** uczestnictwo w Rajdzie na Orientację SNOB,                                  
w dniu 29 kwietnia 2023 r. w Złotówku, w woj. dolnośląskim. 
Oświadczam także, że moja/mój, córka/syn, podopieczna(-ny)** posiada dobry stan               
zdrowia oraz nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia 
udziału w zawodach sportowych. Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni zapoznał 
się z Regulaminem Rajdu co potwierdza również swoim podpisem i startuje w zawodach 
wyłącznie na moją odpowiedzialność. 
 
............……………….........................................................................                ……………………………………………………............................................. 
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)                                         (czytelny podpis nieletniego uczestnika) 

----------------------------------------------------------------------------- 
Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienionego 
nieletniego i oświadczam, że mam ukończone 18 lat**** 
 
Numer startowy opiekuna*: ………………………………………… 
 

imię i nazwisko: ……………………………………………….………………………………………………….. 
 

nazwa/seria/nr dokumentu tożsamości: ……………………………………………... 
 

Podpis: ………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                        (data i czytelny podpis) 
 
* Pola żółte wypełniają organizatorzy. 
** Niepotrzebne skreślić. 
*** Jeżeli w biurze zawodów nie będzie osoby wyrażającej zgodę, należy przedstawić (tylko do wglądu) dokumentu tożsa-
mości lub jego ksero. 
**** Dolną część oświadczenia wypełnia się w przypadku startu osoby niepełnoletniej pod opieką innej osoby niż rodzic 
lub opiekun prawny. 
 


	Baza i Biuro Rajdu zlokalizowane będą w Ośrodku Badań Środowiska Leśnego                       i Hodowli Zwierząt Łownych UPrW  - Złotówek 1, 55-106 Zawonia (51.360930, 17.240093).

