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Regulamin imprezy 

„Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu” 

1. Organizator 
Stowarzyszenie Geocaching Małopolska, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków 

Strona internetowa: www.gcmalopolska.pl, e-mail: info@gcmalopolska.pl 

Patronat honorowy: Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

2. Cel imprezy 
 popularyzacja wiedzy na temat geocachingu; 

 krzewienie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych, w szczególności 
aktywizowanie rodzin; 

 promocja Krakowa jako miasta przyjaznego dla różnych form aktywności. 

3. Termin i miejsce 
Mistrzostwa odbędą się w dniach 8 – 9 września 2017 r. 

 Mistrzostwa drużynowe „nocne” – 8 września 2017 r. godzina 21:00, Zakrzówek 

 Mistrzostwa indywidualne – 9 września 2017 r. godzina 8:00, Nowa Huta 

Biuro zawodów, start i meta 

Biuro zawodów będzie czynne: 

a) dla zawodów drużynowych: 

 8 września w godz. 19:30 – 20:30 

 Miejsce: skrzyżowanie ul. Twardowskiego i ul. Wyłom (N50 02.480 E019 55.060) 
b) dla zawodów indywidualnych: 

 9 września w godz. 7:00 – 7:45 

 Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury (N50 04.252 E020 02.119) 

4. Zgłoszenia 
4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane od 14 sierpnia 2017 r. 

4.2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 września 2017 r. lub do wyczerpania limitu startujących. 

4.3. W przypadku niewyczerpania limitu startujących będzie możliwość zapisania się w biurze 
zawodów tuż przed rozpoczęciem poszczególnych konkurencji. 

4.4. Za zgłoszenie uważane jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie internetowej: 

http://gcmalopolska.pl//zapisy-indywidualne – dla konkurencji indywidualnej 

http://gcmalopolska.pl//zapisy-druzynowe – dla konkurencji drużynowej 

4.5. W przypadku konkurencji drużynowej zawodnicy wyznaczają w swoim zespole kapitana, 
który zgłasza całą drużynę oraz wypełnia formularz zgłoszeniowy, jeden dla drużyny. 

http://www.gcmalopolska.pl/
mailto:info@gcmalopolska.pl
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5. Program mistrzostw 
a) 8 września 2017 r. – piątek (Zakrzówek) 

19:30 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych 

20:30 – zamknięcie biura zawodów 

20:45 – przypomnienie uczestnikom najważniejszych punktów regulaminu i przekazanie 
kopert z informacjami na temat lokalizacji skrytek (punktów kontrolnych), 

21:00 – start biegu mistrzostw drużynowych 

23:00 – zakończenie biegu mistrzostw drużynowych 

b) 9 września 2017 r. – sobota (NCK) 

7:00 – otwarcie biura zawodów 

7:45 – zamknięcie biura zawodów 

7:45 – przypomnienie uczestnikom najważniejszych punktów regulaminu i przekazanie kopert 
z informacjami na temat lokalizacji skrytek (punktów kontrolnych), 

8:00 – start biegu mistrzostw indywidualnych 

10:00 – zakończenie biegu mistrzostw indywidualnych 

15:00 – ogłoszenie wyników zawodów drużynowych 

15:00 – ogłoszenie wyników zawodów indywidualnych 

17:00 – dekoracja zwycięzców i rozdanie nagród 

6. Przebieg konkurencji 
a) Wraz z pakietem startowym każdy zawodnik (w konkurencji nocnej drużyna) otrzyma: 

 poglądową mapę z zaznaczonymi punktami ukrycia skrytek, 

 instrukcję dotyczącą sposobu wypełniania protokołu, 

 informację na temat sposobu punktacji za znalezione skrytki. 
b) Następnie uczestnicy otrzymują koperty z arkuszem kontrolnym (protokół) do wpisywania 

wyników poszukiwań wraz z listą skrytek oraz informacją, w jaki sposób pobrać plik GPX z danymi 
skrytek, 

c) Uczestnicy po zapoznaniu się z listą skrytek rozpoczynają bieg. Trasa biegu może być ułożona 
dowolnie przez każdego z zawodników (drużynę). 

d) Przed upływem regulaminowego czasu przewidzianego na każdą z konkurencji, wszyscy 
zawodnicy powinni wrócić na metę oraz zdać protokół. 

e) Ze względów bezpieczeństwa w konkurencji drużynowej członkowie każdej z drużyn nie mogą się 
rozdzielać. Poszukiwania muszą prowadzić wspólnie. Rozdzielenie drużyny skutkuje jej 
dyskwalifikacją. 

7. Warunki uczestnictwa 
7.1. W mistrzostwach mogą brać udział wszyscy, z zastrzeżeniem, że do udziału w biegu zostaną 

dopuszczone osoby, które: 

a) są pełnoletnie, tj. ukończą 18 rok życia najpóźniej w dniu mistrzostw, 
b) najpóźniej w dniu mistrzostw ukończą 16 rok życia pod warunkiem dostarczenia 

oświadczenia, podpisanego w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego 
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c) dokonają zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
gcmalopolska.pl lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów (pod warunkiem 
niewyczerpania limitu uczestników), 

d) w czasie weryfikacji w biurze zawodów okażą dowód tożsamości 
e) złożą pisemne oświadczenie: 

 o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w mistrzostwach, 

 o zwolnieniu organizatora z odpowiedzialności za możliwe szkody, 

 o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji, 
f) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 
2016 r. poz. 922).  

g) wyrażą pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub 
zapisu wideo na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie 
jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie 
na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach 
telewizyjnych i radiowych, 

h) z uwagi na charakter mistrzostw (poszukiwanie skrytek bez wcześniejszej wiedzy na 
temat ich lokalizacji, rozmiarów, sposobów maskowania) do mistrzostw nie zostaną 
dopuszczone osoby: 

 będące członkami zarządu Stowarzyszenia Geocaching Małopolska, 

 należące do grona organizatorów „Pierwszych Otwartych Mistrzostw Polski 
w Geocachingu”, 

 posiadające wiedzę na temat współrzędnych ukrytych pojemników. 

7.2. W imieniu uczestników niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice (opiekunowie 
prawni).  

7.3. Odbiór pakietu startowego zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności podczas 
trwania imprezy oraz oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to 
ryzyko startując w mistrzostwach wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

7.4. Uczestnicy biorą udział w mistrzostwach na własną odpowiedzialność, z wyjątkiem osób 
niepełnoletnich, którzy biorą udział za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).  

7.5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/drużyny jest ukończenie zawodów 
w regulaminowym czasie. 

7.6. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

7.7. W konkurencji nocnej każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania własnej latarki, przy 
czym zalecamy, aby używać latarek typu „czołówka”. 

W przypadku braku latarki przez zawodnika organizator może nie dopuścić tego zawodnika 
(a w konsekwencji drużyny) do startu w konkurencji nocnej. 

7.8. Każdy zawodnik (drużyna) powinien mieć ze sobą podstawowe wyposażenie używane 
podczas poszukiwania skrytek, w tym: 

 latarka (zalecana „czołówka”) – obowiązkowa w konkurencji nocnej (drużynowej) 

 telefon z dostępem do internetu 

 aparat fotograficzny lub telefon z wbudowanym aparatem fotograficznym, 

 aplikacja na telefon (lub odpowiedni odbiornik gps) umożliwiającą wgranie pliku GPX 
pobranego z internetu 

 długopis 
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 latarka UV (może być potrzebna podczas konkurencji nocnej) 

7.9. Udział w mistrzostwach jest bezpłatny. 

8. Limity 
7.1. Organizator ustala limit zawodników: 

 50 osób dla konkurencji indywidualnej (dziennej); 

 20 zespołów dla konkurencji drużynowej (nocnej). Zespół może się składać z 2 lub 3 
osób. 

7.2. Uczestnik może wziąć udział w obu konkurencjach: drużynowej i indywidualnej. 

7.3. Organizator ustala limit czasu na poszukiwanie skrytek w wymiarze 120 minut. Osoby 
(drużyny), które po tym czasie nie wrócą na metę, nie zostaną sklasyfikowane w końcowej 
punktacji. 

7.4. W konkurencji indywidualnej nie dopuszcza się startu drużyn (teamów).  

9. Bezpieczeństwo 
a) Ze względów bezpieczeństwa wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się 

do zaleceń organizatora mistrzostw. 
b) Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w mistrzostwach wiąże się z wysiłkiem fizycznym 

oraz że istnieje ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. 
c) Organizator prosi uczestników mistrzostw o zachowanie maksymalnej ostrożności. Tak jak 

w przypadku klasycznego poszukiwania skrytek trudnych terenowo, tak i tutaj zaleca się nie 
podejmowanie zbyt dużego ryzyka. 

d) 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 i/lub 
uczestnictwem w którejkolwiek z konkurencji „Pierwszych Otwartych Mistrzostw Polski 
w Geocachingu”.  

e) Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie. 
f) W konkurencji drużynowej (nocnej), w trakcie trwania konkurencji, dopuszcza się poruszanie 

wyłącznie pieszo. 
g) W konkurencji indywidualnej, w trakcie trwania konkurencji, dopuszcza się poruszanie się 

rowerem, samochodem, komunikacją miejską itp. 

10. Świadczenia dla uczestników 
Zawodnicy, którzy uzyskają w mistrzostwach pierwsze trzy miejsca, zarówno w konkurencji 
indywidualnej, jak i drużynowej, otrzymają pamiątkowe medale. 

11. Postanowienia końcowe 
a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu z ważnych przyczyn, 

takich jak konieczność zapewnienia jak najlepszej organizacji i bezpieczeństwa mistrzostw. 
O każdej zmianie organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na stronie internetowej 
gcmalopolska.pl. 

b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 


