Regulaminu biegu i marszu Nordic Walking
„Razem o uśmiech Kacperka”
I. CEL IMPREZY
 Cel główny – zbiórka pieniędzy na leczenie Kacpra Szalkowskiego,
podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
 Integracja lokalnej społeczności,
 Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz promocja
najprostszej formy aktywności jaką jest bieganie i Nordic Walking
 Walka z uzależnieniami.
II. ORGANIZATOR
Organizator: Prywatna Policealna Szkoła Medyczna Awangarda w
Zgorzelcu
Ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec tel. 731 134 444
e-mail: zgorzelec@awangarda.edu.pl
III. WSPÓŁORGANIZATOR
Michał Glinka, ul. Wrocławska 69/14, 68-300 Lubsko
tel. 514 354 039
IV. TERMIN I MIEJSCE
Bieg i marsz NW odbędzie się 15 września 2018 roku tj SOBOTA
Start biegu zaplanowano na godzinę 11.00
V. TRASA I DYSTANS
Bieg zostanie rozegrany na dwóch dystansach tj. 5 i 10 km i w
zależności od dystansu odpowiednia ilość pętli tj:
 Bieg na dystansie 5 km
 Bieg na dystansie 10 km
Marsz NW odbędzie się na dystansie 5 km.
Trasa biegu prowadzi ścieżkami parkowymi i drogami publicznymi,
utwardzonymi.
Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu.
Uczestniczy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy Prawo
o Ruchu Drogowym.
Uczestników biegu obowiązuje limit czasu dla ukończenia zawodów,
który wynosi 2 godziny. Przebywanie na trasie zawodów po
wyznaczonym limicie wyłącza odpowiedzialność organizatora w zakresie
odpowiedzialności cywilnej wobec uczestnika.

VII. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu dokonany będzie za pomocą chipów
mocowanych do butów. Chipy należy po skończonym biegu oddać w
wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Limit uczestników obejmuje 300 osób
2. Osoba zgłoszona do biegu to taka, która wypełniła i przesłała
formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoba
zgłoszona do biegu najpóźniej w dniu 15.09.2018r. musi mieć
ukończony 16 rok życia.
3. Osoby, które nie uzyskały pełnoletności, a ukończyły w dniu biegu 16
rok życia, zobowiązane są przedłożyć Organizatorowi pozwolenie na
udział od rodziców lub opiekunów prawnych wraz z numerem PESEL i
czytelnym podpisem. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia osób
pomiędzy 16 a 18 rokiem życia do biegu jest obecność rodzica lub
opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
4. Warunkiem udziału w biegu będzie wypełnienie przez biegacza
oświadczenia, przygotowanego przez Organizatora, dotyczącego
uczestnictwa w biegu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, zawiera oświadczenie woli uczestnika, że stan jego zdrowia
pozwala na udział w biegu.
5. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem
portalu http://maratonczykpomiarczasu.pl/ do dnia 10.09.2018
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia
na życie, czy ubezpieczenia zdrowotnego. Całkowita odpowiedzialność z
tytułu kontuzji, chorób, a także
zdarzeń zdrowotnych jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub
uczestnictwem biegacza w imprezie ciąży wyłącznie na uczestniku.
7. Uczestnicy biegu osobiście odbierają pakiety startowe. Możliwy jest
odbiór pakietu przez osobę upoważnioną. Upoważnienie musi zawierać
nr PESEL osoby odbierającej i uczestnika biegu.
IX. WYSOKOŚĆ OPŁAT I PRZEPISANIE PAKIETU STAROWEGO
1. Wysokość opłat:
 40zł do dnia 10.09.2018r.
 60 zł wpisowe w dniu zawodów
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje prawo do startu,
zabezpieczenie medyczne na trasie i podczas zawodów, a także pakiet
startowy zawierający pamiątkowy medal oraz pamiątkową koszulkę.

Z uwagi na charytatywny charakter biegu uczestnik może wpłacić
wyższą kwotę jako opłatę startową, a całość uiszczonej wpłaty zostanie
przekazana na leczenie Kacpra.
Opłaty startowej można dokonać poprzez e-płatności lub przelew
bankowy na rachunek 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 należące do
Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. W tytule wpłaty należy wpisać
8086 Szalkowski KACPER JÓZEF do dnia 31.08.2018 lub w dniu
zapisów do puszki.
Organizator nie wystawia faktur z tytułu uiszczenia opłaty startowej.
Cały dochód z zawodów zostaje przeznaczony na leczenie Kacpra
Szalkowskiego.
Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać na adres
michal_glinka@onet.eu.
Dla uczestników którzy dokonają opłaty startowej po dniu 31.08.2018
oraz zapisanych w dniu zawodów organizator nie gwarantuje pakietu
startowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania
przyczyny.
W związku z tym iż zawody mają charakter charytatywny
uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi bez względu na
przyczyny odwołania.
Organizator nie zwraca opłaty w przypadku wycofania się z uczestnictwa
w zawodach.
2. Przepisanie pakietu startowego:
W przypadku rezygnacji biegacza za startu, uczestnik ma możliwość
przeniesienia opłaty startowej na inna osobę. Przeniesienie opłaty, o
której mowa w poprzednim zdaniu, możliwa będzie wyłącznie do dnia
10.09.2018r.
Osoba, która chce przepisać pakiet startowy na innego zawodnika
zobowiązania jest przesłać informacje o chęci przepisania pakietu na
adres e-mail: michal_glinka@onet.eu W odpowiedzi otrzyma kod do
rejestracji nowego zawodnika. Następnie nowy zawodnik może dokonać
rejestracji za pośrednictwem portalu http://maratonczykpomiarczasu.pl/
podając otrzymany wcześniej kod.
X. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH ORAZ
PROGRAM ZAWODÓW
8.00 - otwarcie biura zawodów
8.00 – 10.30 - wydawanie pakietów i rejestracja uczestników nie
zgłoszonych poprzez zapisy elektroniczne
10.45 - rozgrzewka dla uczestników
11.00 - start biegu głównego na dystansie 10 km

11.15 - start biegu na 5 km oraz Marszu Nordic Walking
12.30 - dekoracja zwycięzców zawodów
13.00 - zamknięcie zawodów
XI. KLASYFIKACJA
W biegu „Razem o uśmiech Kacperka” prowadzone będą następujące
klasyfikacje:
1) Klasyfikacja generalna kobiet – bieg
2) Klasyfikacja generalna mężczyzn – bieg
3) Klasyfikacja generalna kobiet – marsz NW
4) Klasyfikacja generalna mężczyzn - marsz NW
XII. NAGRODY
Pierwszych trzech zawodników z klasyfikacji generalnej otrzyma dyplomy
oraz nagrody rzeczowe od sponsorów biegu.
Pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg w limicie
czasowym.
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych –
UODO
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p.
1-88) – RODO
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez
uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit.
b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym
zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach
organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego
Regulaminu jest:
Prywatna Policealna Szkoła Medyczna Awangarda w Zgorzelcu
Ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec
4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest
wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na
przetwarzanie tych danych.

5. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny
uczestnictwa w organizowanych biegach.
6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie
której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
a) Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością
uczestnictwa w organizowanym biegu.
b) Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie
danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
c) Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze
wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora
wskazany w ust. 2.
7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych
Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w
zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia
organizowanego biegu.
8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowania opłaty startowej dane
zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia,
przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej
oraz w wynikach na stronie internetowej
http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl oraz
http://maratonczykpomiarczasu/wyniki
9. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne
umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego
uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu,
przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie
miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do
prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
10. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych
osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy
państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub

prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym
zakresie.
11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające
przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz
nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności
rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na
nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z
celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy uczestnik bierze udział w biegu „Razem o uśmiech Kacperka”
na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać
się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i
innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty,
foldery).
Odbiór numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik
zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do
jego przestrzegania. Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni,
depozytów.
Organizator dopuszcza udział zawodnika z psem, ale z uwagi na
bezpieczeństwo uczestników biegu, wymagane jest, aby pies był zapięty
na smyczy oraz miał prawidłowo założony kaganiec. Za ewentualne
szkody, straty materialne, ugryzienia, podrapania wywołane przez psa,
odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel psa.
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty
z przodu na piersiach.
Osoby, które wezmą udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają
obowiązek ustawienia się w ostatnim rzędzie przed linią startu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu biegu „Razem o uśmiech
Kacperka” należy wyłącznie do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym
zobowiązuje się do poinformowania uczestników poprzez zamieszczenie
informacji w postaci komunikatu w dowolny wybrany sposób przez
organizatora.
We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje
Organizator zawodów.

Bieg „Razem o uśmiech Kacperka jest imprezą ubezpieczoną na
zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji
lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem
Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez Uczestnika.

