REGULAMIN
II BIEGU GRUDZICKIEGO
Opole, 23 września 2018 roku
I.Organizator:
•

II.
•
•
•
•
•

III.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

IV.
•

Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic, ul. Groszowicka 12,
45-517 Opole ; e-mail: gtymcz@gmail.com , telefon : 693 873 135.

Cele:
popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności
ruchowej,
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
integracja lokalnego środowiska,
promocja dzielnicy Grudzice i miasta Opola,
promocja terenów leśnych Opola jako miejsca wypoczynku i relaksu.

Termin, miejsce i trasa :
Bieg główny – 10,00 km odbędzie się w dniu 23 września 2018 roku, po terenie
leśnym przy dzielnicy Grudzice, na jednej pętli.
Start biegu na 10 km odbędzie się o godz. 11:00. Zawodnicy muszą zgłosić się na
start o godz. 10:45.
Długość trasy około 10,00 km, trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa biegu zostanie
opublikowana na stronie Facebook.com/bieggrudzicki
Punkty pomiaru czasu będą znajdowały się na starcie/mecie.
Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry, od 1 do 10 ( co 1 km).
Zawodników obowiązuje limit czasu 2:00 godz. Nie zmieszczenie się w limicie czasu
obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Limit osób startujących – 300.
Punkt odżywiania będzie znajdował się na około 4 km i będzie zaopatrzony w wodę.
Bieg dla dzieci i młodzieży - start godz. 9:00
• przedszkolaki ( uczestnicy do lat 6; dystans 175 m)
• klasy I – II SP ( uczestnicy od 7 do 8 lat; dystans 200 m)
• klasy III – IV SP ( uczestnicy od 9 do 10 lat; dystans 400 m)
• klasy V – VI SP ( uczestnicy od 11 do 12 lat; dystans 800 m)
• klasy VII – VIII SP (uczestnicy od 13 do 14 lat; dystans 1000m)
• uczestnicy od 15 do 16 lat; dystans 1000 m
start biegów dla dzieci usytuowany będzie w pobliżu startu biegu głównego.

Uczestnictwo:
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów.

•
•

•
•

•

Biuro Zawodów umiejscowione będzie na terenie Strzelnicy Polskiego Związku
Łowieckiego ul. Powstańców Warszawskich 80 C, 45-525 Opole.
Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:
• 22.09.2018 ( sobota ) w godz. 13.00-16.00, stoisko dzielnicy Grudzice
podczas Festiwalu Dzielnic przy Hali Okrąglak, ul. Oleska 70
• 23.09.2018 ( niedziela ) w godz. 07.00-10.30, Strzelnica Polskiego Związku
Łowieckiego
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zawodnicy niepełnoletni ( 16 – 18 lat ) biorący udział w biegu na 10 km są
zobowiązani przedłożyć organizatorom w formie pisemnej wypełnioną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych. Zał. Nr 1.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane
do koszulek. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru
startowego i skracanie trasy.

Zgłoszenia

V.
•

Opłata startowa wynosi 30 zł do dnia 16 września 2018 roku.

•

Opłata startowa w dniu 23 września 2018 roku będzie wynosić 50 zł.

•

zawodnicy, którzy mają 60 lat i więcej (rocznik 1958 i starsi), którzy wypełnią
formularz zgłoszeniowy do 16.09.2018 r., nie ponoszą opłaty za pakiet startowy .

•

Zgłoszenia do udział w II Biegu Grudzickim przyjmowane są wyłącznie w formie
elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego n na
stronie www.time-sport.pl od 11 lipca 2018 roku do dnia 16 września 2018 roku
lub do osiągnięcia limitu osób startujących (300 osób).

•

Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
•

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.timesport.pl

Dokonanie opłaty za pakiet startowy za pośrednictwem płatności
elektronicznej w panelu zgłoszeń internetowych.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przepisania
pakietu na inną osobę.
Zgłoszenie udziału w II Biegu Grudzickim stanowi jednocześnie potwierdzenie
zapoznania się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego
przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na
przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet
dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów
II Biegu Grudzickiego.
•

•
•

•

Zgłoszenia elektroniczne dotyczą również biegów dla dzieci, nie pobiera się opłaty
startowej od uczestników biegów dziecięcych. Możliwość zapisu w dniu biegu, w
Biurze Zawodów do godz. 8.30.

•

W przypadku nie wyczerpania limitu startujących, do dnia 16 września 2018 r.
elektroniczny formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony. Po zamknięciu zapisów
elektronicznych będzie można dokonać zgłoszenia w Biurze Zawodów wyłącznie w
dniu:
w dniu 23 września w godz. 7.00 – 10.30.
Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez
upoważnioną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:
• 22 września 2018 r. w godz. 13.00 – 16.00 – Pod Halą Okrąglak
• 23 września 2018 r. w godz. 7.00 – 10.30 - Strzelnica
Pakiety nieodebrane w tym terminie pozostają w dyspozycji organizatora.
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
• numer startowy, który upoważnia do udziału w biegu i klasyfikacji,
• elektroniczny pomiar czasu za pomocą dostarczonego przez organizatora
chipu,
• SMS do zawodnika z osiągniętym przez niego rezultatem,
• pamiątkowy medal na mecie,
• wodę na trasie oraz ciepły posiłek po biegu.
•

•

•
•

VI.

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:
•

•

•

w biegach dla dzieci:
•

prowadzone będą osobne klasyfikacje dla dziewcząt i dla chłopców.

•

za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe.
Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po biegach dziecięcych, przy
Biurze Zawodów (od godz. 10.00).

•

każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki poczęstunek.

•

w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu.

w biegu głównym na dystansie 10 km,
•

prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

•

klasyfikacji decyduje uzyskany czas brutto

dekoracje zwycięzców rozpoczną się od godz. 13.00

Postanowienia końcowe:

VII.
•
•

bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach,
plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy

•

•
•

•

zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane
na podstawie posiadanego numeru startowego.
Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników biegu w czasie jego trwania od
nieszczęśliwych wypadków.
uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują
niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja
podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie
oświadczenia
organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Grudzic, swoich danych osobowych w postaci:
a)
imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w II Biegu Grudzickim, który
odbędzie się w dniu 23 września 2018 r.
b)
imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach
zawodów opisanych w lit. a) powyżej,
c)
adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Stowarzyszenie informacji
dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.
Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:
1.
Administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic z
siedzibą w Opolu ul. Groszowicka 12,45-517 Opole
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie
zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji II Biegu Grudzickiego.
3.
Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji II Biegu
Grudzickiego.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i
partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5.
Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw
pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania
do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz
uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic, ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole.
6.

Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2018 roku.

7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w zawodach.
8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].
10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym
momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych – Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”). Wobec powyższego Stowarzyszenie Przyjaciół
Grudzic, przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic informuje:
1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje
dane osobowe, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic, ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole
oraz operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej
pod adresem www.time-sport.pl
2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
• umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony
www.timesport.pl, w tym dokonywania transakcji;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego
konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów;
• prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby
marketingu bezpośredniego
3) Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach
przez nas organizowanych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć
w nich udziału.
4) Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach
wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz
prawo
do
przenoszenia
swoich
danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie
danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą
nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub
wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się
na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa
się w sposób automatyczny.
•

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.
5) Twoje dane osobowe
udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych
osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie
doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na
rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów,
współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator
powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora
usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
6)
Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których
masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,

•
•
•
•

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych,
marketingowych
do dnia 31 grudnia 2018 roku.
7) Twoje dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami
podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich
przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których
mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie
uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.

Zał. Nr 1
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Uczestnika niepełnoletniego imprezy
II Bieg Grudzicki
odbywającej się dnia 23 września 2018 r. w Opolu
Oświadczam, że ja ………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko Opiekuna/Rodzica)
legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer .....................................................
Jestem rodzicem lub prawnym opiekunem niepełnoletniego Uczestnika II Biegu Grudzickiego
………….......................................................................................................................................
(Imię i Nazwisko Uczestnika)
i zapoznałem/am się z Regulaminem biegu, i akceptuję zawarte w nim postanowienia.
Zaświadczam również, że Uczestnik przystępuje do imprezy dobrowolnie, posiada dobry stan
zdrowia, co umożliwia mu udział w tej imprezie. Wyrażam zgodę do użycia przez
organizatora biegu, zdjęć Uczestnika na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do
wykorzystania w Internecie oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda ma
charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia wykonane będą
w dniu w czasie trwania imprezy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i
realizacji imprezy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Opole dnia …………………
………………………………….
Podpis opiekuna

