
 

Regulamin Gry z Mapą i Kompasem – Gdynia Witomino 
 

 
I. Cel imprezy 

 
1. Popularyzacja gier na orientację i propagowanie zdrowego trybu życia  

w gdyńskich dzielnicach. 
2. Promocja Miasta Gdyni. 
  

II. Dane Organizatora 
 

1. Organizatorem Gry jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP 5862312326 
tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gdyniasport.pl  

 
III. Termin, miejsce, trasy, godziny 

 
1. Gra zostanie rozegrana w dniu 16.04.2022 roku w godzinach 09:00 – 13:00 w 

dzielnicy Gdynia Witomino . 
2. https://goo.gl/maps/pFp62AgmpDMHF3fo8  
3. Uczestnik musi pokonać daną trasę między godziną 09:00 a godziną 13:00.  
4. Uczestnik wybiera dowolną trasę spośród oznaczonych punktów na mapie. 

 
IV. Zapisy  

 
1. Do Gry nie są prowadzone zapisy.  

 
V. Opłaty startowe 

 
1. Udział w Grze jest bezpłatny. 

 

http://www.gdyniasport.pl/
https://goo.gl/maps/pFp62AgmpDMHF3fo8


 

VI. Warunki uczestnictwa 
 

1. W Grze  mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych.  
2. W Grze  mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do 

udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego.  
3. Uczestnicy startują w Grze na własną odpowiedzialność.  
4. Uczestnicy Gry  zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 

Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za 
kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb 
zabezpieczających trasę Gry z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.  

5. Gra polega na potwierdzeniu punktów kontrolnych znajdujących się na wybranej 
trasie w ustalonej kolejności. 

6. Potwierdzenie punktu kontrolnego polega na spisaniu lub sfotografowaniu kodu 
znajdującego się na punkcie i przedstawieniu tego zapisu sędziemu znajdującemu 
się na mecie Gry. 

7. Organizator ustala godzinę zamknięcia trasy, tym samy możliwości odbioru medali, 
na godzinę 13:00. Po tej godzinie punkty kontrolne zostaną zebrane a Gra 
zakończona.  

 
VII. Nagrody 
  

1. W Grze nie będzie prowadzonej klasyfikacji.  
2. Po zakończeniu Gry, na mecie, zostaną przyznane i wręczone pamiątkowe medale 

uczestnictwa dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób 
potwierdzili punkty kontrolne.  

 
VIII. Inne postanowienia  

 
1. Na miejsce Gry zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju. Uczestnikom i opiekunom zabrania się zażywania takich środków i 



 

substancji zarówno przed, jak i podczas trwania Gry pod rygorem dyskwalifikacji. W 
przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Grze lub 
zdyskwalifikowania go w jej trakcie. 

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.  
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora  

i Sędziego Głównego zawodów.  
3. Informacje dotyczące Biegów można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum 

Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gdyniasport.pl  
email: sekretariat@gdyniasport.pl. 

 
 
 
Organizator

http://www.gdyniasport.pl/
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