Regulamin IV Eco Zimowego Biegu Charytatywnego w Rado Resort
1. Organizator
Rado Resort, 39-333 Sarnów, Wola Chorzelowska 56B
tel. (+48) 17 773 73 73, mobile: 785 659 005
e.tabor@radoresort.pl
2. Partnerzy Biegu
Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jarosławiu; Zabiegani Mielec, Fotografia Bez
Miary Magdalena Sedlak, Dom Dziecka Skopanie, Paweł Wacławik, Gramy dla Najlepszych,
Rafał Błażejowski Fotografie, Personal Best, Kolorado Funpark, Nadleśnictwo Mielec
3. Ambasadorzy Biegu
Magdalena Łączak i Paweł Dybek - Salomon Suunto Team
4. Sponsorzy Biegu
Rado Resort, MC Design Agencja Reklamowa, Grawerstwo s.c. Madejczyk B. Kopek S., Extreme
Fitness Mielec, Eurotech Sp. Z o.o., Dobrowolscy Sp. Z o.o. Zakład mięsny, Polskie Zakłady
Lotnicze Sp. z o.o. / a Lockheed Martin Company, 3A Composites Mobility S.A. z siedzibą w
Mielcu, R Space, Nadleśnictwo Mielec
5. Miejsce biegu:
Teren Nadleśnictwa Mielec, tereny Rado Resort
6. Termin biegu: (niedziela) 22 grudnia 2019 roku
08:30 -10:30 - zgłoszenia zawodników – biuro zawodów
11:00 - start biegu dla dzieci ( bieg na 200 m dla dzieci w wieku 0-8 lat )
11:15 - start biegu dla dzieci ( bieg na 500 m dla dzieci w wieku 9-15 lat)
12:00 - start biegu głównego (10 km dla osób w wieku 16 -100 lat )
12:15 – Nordic Walking (10 km)
ok.15:30 - zakończenie zawodów
Po biegu zapraszamy na poczęstunek do obiektu LUBASZKA -tylko osoby
zarejestrowane.
7. Patroni medialni:
W trakcie

8. Cel imprezy:
• Wsparcie w rozwoju podopiecznych Domu Dziecka w Skopaniu
„Dzieci trafiające do Domu Dziecka w moim przekonaniu są ofiarami złych dorosłych którzy
stanęli na ich drodze, dorosłych którzy są pogubieni, dorosłych którzy są niewydolni, dorosłych
którzy kiedyś byli dziećmi i również trafili na złych dorosłych. Charakteryzuje ich niska
samoocena, dlatego też podejmują często zachowania niebezpieczne aby zaistnieć w środowisku
grupy rówieśniczej co z kolei przyczynia się bardzo często do ich demoralizacji. Można ich
określić że są to Dzieci bez nadziei. Dlatego też nasza społeczność placówki stara się rozwijać ich
pasję, wskazywać że życie rodzinne jest jeszcze przed nimi, że mają szanse wspólnie ze swoimi
wnukami cieszyć się życiem. Dlatego też bardzo potrzebne jest wsparcie wspaniałych ludzi,
którzy poprzez swoją empatię dadzą im szansę na bycie szczęśliwymi ludźmi w przyszłości.
Kursy zawodowe podnoszą ich kwalifikacje czują się ważni i łatwiej im będzie odnaleźć się na
rynku pracy. Kursy są kosztowne, lecz jestem przekonany, że wspólnie możemy te koszty ponieść
aby dać im nadzieję o to bardzo proszę.
Damian Szwagierczak, Dyrektor Domu Dziecka w Skopaniu”
•
•
•

Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu
Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Mielec
Wspieramy akcję Dbamy o środowisko – ECO bieg

9. Informacja dla zawodników
•
•
•
•
•

•

Biuro zawodów, miejsce startu i mety – Rado Resort – obiekt Lubaszka
Trasa biegu – drogi, ścieżki leśne, droga asfaltowa
Oznaczenie trasy - trasa oznaczona taśmami, w miejscach rozwidleń dróg dodatkowo
będzie obsługa biegu wskazująca właściwą trasę
Psy biec będą na smyczy - bezpieczeństwo innych biegaczy przede wszystkim
Na trasie nie przewiduje się punktów żywieniowych – będzie przygotowany punkt z
napojami na którym zawodnicy piją ze wspólnych kubków porcelanowych – każdy z
uczestników, który nie chcą korzystać ze wspólnych kubeczków może zabrać ze sobą
kubek podręczny
W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, posiłek oraz gorącą kawę lub
herbatę na mecie zawodów.

UWAGA: Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnego chipa sznurowanego do buta.
Organizator prosi o oddawanie chipów po ukończonym biegu.
10. Uczestnictwo
Przebieg imprezy:
Start i meta biegów - parking Rado Resort, położonego w Woli Chorzelowskiej 56 B.
Zawodnicy wyruszają na trasę wyznaczoną w terenie taśmami.

Zadaniem uczestników jest przejście lub przebiegnięcie wyznaczonej w terenie trasy.
Zawodnik biegnący z psem nie może w żaden sposób zmuszać zwierzęcia do biegu, ciągnąć za
smycz lub korzystać z pomocy osób trzecich - niezastosowanie się grozi dyskwalifikacją.
Zawodnicy ze zwierzętami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
Na miejscu startu i mety wystawiona będzie woda dla zwierząt.
Impreza zakończy się poczęstunkiem i quizem z nagrodami ( jeśli zostaną zebrane produkty od
sponsorów) dla uczestników w ośrodku Rado Resort -sala obiektu Lubaszka.
Warunkiem uczestnictwa w Biegach ( Bieg Główny, Bieg Nordic Walikng, Biegi dla
Dzieci) jest elektroniczna rejestracja pod linkiem https://zapisy.personalbest.pl/iv-eco-zimowybieg-charytatywny-w-rado-resort-v4069.pl.html

Organizatorzy przewidują możliwość przyjmowania zgłoszeń w dniu zawodów w
godzinach 08:00-10:00, jednakże nie gwarantują osobom zgłaszającym się w dniu
zawodów zapewnienia medali ukończenia zawodów.
Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe z udziału w
biegu ( tylko dla osób zarejestrowanych).
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy będą przyjmowane do 20.12.2019 r., do
godziny 15:00.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
na udział w imprezie.
Wyposażenie uczestników:
Każdy startujący zobowiązany jest do posiadania naładowanego telefonu komórkowego, odzież
dostosowaną do warunków atmosferycznych.

Postanowienia końcowe
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę;
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
- Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie
wizerunku zawodnika przez Rado Resort w wydawnictwach i mediach. Organizator zastrzega
sobie prawo, oraz podmiotom z nim powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które
mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz
mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i
promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w postanowieniach końcowych,
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku,
informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu i innych wydarzeń
organizowanych w przyszłości.
11. Opłata startowa:
Opłata wynosi 40 zł do 20 grudnia 2019 roku, dzieci i młodzież do lat 16 - opłata 20 zł.
Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na organizację szkoleń,
kursów zawodowych dla podopiecznych Domu Dziecka w Skopaniu.
Wpłaty należy dokonywać elektronicznie za pomocą wbudowanych płatności podczas
rejestracji lub w terminie późniejszym klikając „Opłać udział” w widoku listy startowej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. W takim
przypadku zmiany będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej
Organizatora.
Rozgrzewka
Wspólnie z Magdaleną Łączak i Pawłem Dybek organizujemy dla Was rozgrzewkę przed każdym
biegiem :)
Pamiętaj:
Jeśli wybierasz się do lasu, a nie znasz terenu - warto przed wyjściem z domu, odszukać numery
kontaktowe do właściwego terenowo nadleśnictwa, a najlepiej numer komórkowy do któregoś z
leśniczych lub strażników leśnych.
W lesie są słupki, takie jak ten na zdjęciu, wystarczy podać nam numer.

I pamiętajcie: gdy się zgubicie idźcie cały czas w jednym kierunku, a jak znajdziecie słupek,
zadzwońcie do nas, stójcie w miejscu i czekajcie na pomoc.
Złożenie podpisu oznacza:
1. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu IVEco Zimowego Biegu
Charytatywnego
2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r., w sprawie
szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji
ruchowej - Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję
na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie podczas trwania imprezy pozostają pod opieką rodziców lub
opiekunów.

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy
sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Zdzisław Rado Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Rado, Ławnica 241, 39-331 Chorzelów
3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nazwa klubu będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem
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,
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku
urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronach internetowych Organizatora oraz na
profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube, Instagram
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym a
dane nie podlegają profilowaniu.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w
zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
imprezy, w tym w szczególności firmie zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu Personal
Best.
10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e.tabor@radoresort.pl we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.
13. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo
wykorzystanie wizerunku przez Zdzisław Rado Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rado
obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów
filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i
promocyjnych zawodów sportowych pod nazwą "IV Eco Zimowy Bieg Charytatywny w Rado
Resort". Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikacje na
stronie internetowej www.radoresort.pl , na profilach internetowych zarządzanych przez w/w
takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie.

