
 
 

KRAJNA ADVENTURE RACE 2017 
 

„TRASA RODZINNA” 
 

REGULAMIN  
 

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów Krajna Adventure Race 2017  
na trasie na orientację przeznaczonej dla rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. 

 
 
I. ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto zgłosi się do zawodów przy pomocy formularza 

zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę internetową zawodów, wniesie opłatę startową oraz 
podpisze oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); 

2. Zespół stanowią dwie osoby. W przypadku startu osoby niepełnosprawnej, drugim członkiem zespołu 
powinna być osoba jej pomagająca.  

3. W każdym zespole przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat. 
4. Zmianę w składzie osobowym zespołu prosimy zgłaszać podczas rejestracji zespołów w biurze 

zawodów. Zabroniona jest wymiana zawodników podczas trwania zawodów. 
 
II. TRASA 
 

Uczestnicy pokonują trasę pieszo, z wózkiem, na wózkach lub w inny sposób zależny od rodzaju 
niepełnosprawności. Trasa jest wyznaczona punktami kontrolnymi oznaczonymi na mapie i w terenie. 
Uczestnicy sami wybierają swój przebieg pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi. Trasa nie 
jest w żaden sposób wyłączona z ruchu, a uczestnicy poruszają się po mieście zgodnie z przepisami. 
 
Dystans: ok. 4,5 km 
Start: pl. Paderewskiego, Złotów. 
Meta: Sala Sparty, ul. Mickiewicza, Złotów 
 

III. ZASADY RYWALIZACJI 
 

1. Czas płynie od momentu startu do momentu przekroczenia mety.  
2. Wszystkie zespoły startują jednocześnie. 
3. Droga pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolna. 
4. Na wszystkich punktach kontrolnych zespoły muszą pojawić się w komplecie.  
5. Zakazane jest poruszanie się po terenach prywatnych. 
6. Nagrodą dla wszystkich, którzy ukończą jest satysfakcja z pokonania  trasy, nie 

przewidujemy nagród rzeczowych. 
 

IV. MAPY I KARTY STARTOWE 
 
1. Każdy zespół otrzyma 2 komplety map przygotowanych przez Organizatora oraz kartę 

startową do potwierdzania swojej obecności na punktach kontrolnych. 
2. Na mapie start oznaczony będzie trójkątem, meta podwójnym okręgiem, natomiast punkty 

kontrolne pojedynczym okręgiem. Dokładna lokalizacja punktu to środek okręgu. 
 



V. PUNKT KONTROLNY 
 
1. Trasa zostanie wytyczona z wykorzystaniem infrastruktury Zielonego Punktu Kontrolnego. 
2. Punkt kontrolny (PK) jest wyposażony w słupek, na którym znajduje się biało-

pomarańczowe oznaczenie punktu z odpowiednim numerem oraz przyrząd do potwierdzania 
obecności na punkcie (perforator).  

3. Zgubienie lub zniszczenie karty startowej w stopniu uniemożliwiającym jej odczytanie może 
spowodować nieklasyfikowanie zespołu. 

 
VI. DEPOZYT 

1. Przed startem uczestnicy mogą skorzystać z depozytu i przechować u Organizatora sprzęt 
niepotrzebny w trakcie zawodów. 
 

VII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 

1. Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów: 

 1 x telefon komórkowy 
 

VIII. WYPOSAŻENIE ZALECANE: 

 kompas 
 

IX. ZASADY KLASYFIKACJI 
 
1. Ukończenie zawodów: 

a) Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest zaliczenie przynajmniej 50% punktów 
kontrolnych całości trasy oraz przestrzeganie regulaminu. 

b) Zespoły będą klasyfikowane w kolejności według następujących kryteriów: 
 Liczba zaliczonych punktów kontrolnych 
 Czas pokonania trasy 

 
X. BEZPIECZEŃSTWO 

 
1. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

Zawodników. 
2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, w innym miejscu niż 

depozyt.  
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. 

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 zawodach. 

4. 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. 

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach 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 zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie 
na własną odpowiedzialność. 

6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub 
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. 
 
 



XI. WPISOWE I TERMINY PŁATNOŚCI 
 

Trasa rodzinna: 
Zgłoszenia internetowe: do 13 marca 2017. 
Wpisowe: 30 zł za zespół płatne przelewem do 13 marca 2017. 

 
Płatności: 

Płatności należy dokonywać na konto BZWBK: 42 1090 2590 0000 0001 2993 2584 
 
Dane do przelewu: 
Fundacja Strefa Przygód 
Staw II 12/17 
62-420 Strzałkowo 
 
Tytuł wpłaty: [KRAJNA] + [NAZWA ZESPOŁU] 
 
Na życzenie wystawiamy fakturę. 

 
Zwrot wpisowego 
Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu 
organizatorów są możliwe na następujących warunkach: 

 w przypadku rezygnacji ze startu do 26 lutego 2017 zostanie zwrócone 100% kwoty 
wpłaconego wpisowego minus 1 zł, 

 w przypadku rezygnacji ze startu do 5 marca 2017 zostanie zwrócone 50% kwoty wpłaconego 
wpisowego, 

 rezygnacja po 5 marca 2017,  w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie 
uprawnia do zwrotu wpisowego. 

 do 13 marca 2017 zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej 
po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby. 
 
 

XII. ŚWIADCZENIA 
W ramach wpisowego zapewniamy: 

 Udział w zawodach, 
 Komplet map dla dwóch osób, 
 Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów, 
 Pamiątkowy medal, 
 Obsługa foto, 
 Zabezpieczenie ratownika medycznego. 

 
XIII. OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE 

 
1. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu 

promocji wydarzenia, udokumentowania zawodów, promocji zawodów przez podmioty współpracujące  
i partnerów oraz sponsorów zawodów; 

2. Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 
wewnętrznych Organizatora. 
 

XIV. FAKTURY 
 

1. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane 
potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: kuba@strefaprzygod.pl  

2. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, 
zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym 
faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. 

3. Akceptując Regulamin, 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. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 



 Zawody odbędą się będą bez względu na panujące warunki atmosferyczne; 
 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika; 

 
 
XVI.  ORGANIZATOR 

 
Fundacja Strefa Przygód 
Staw II 12/17 
62-420 Strzałkowo 
NIP: 667 176 65 77 
 
Złotowski Korpus Ekspedycyjny 
Ul. Plażowa 2 
77-400 Złotów 


