REGULAMIN BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO
23.06.2019

1. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr”
Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory NIP: 651-172-08-33
2. TERMIN, MIEJSCE, TRASA, PROGRAM
1.Termin zawodów: 23.06.2019
2.Baza zawodów: Park Piaskownia, Żory ul. Boczna
3.Dystans biegu: 10km
3. TRASA
1.Trasa biegu: trasa będzie prowadzić drogami leśnymi
2.Na trasie biegu – 5km – będzie ulokowany punkt w wodą
3.Pomiar czasu na trasie będzie realizowany przez firmę Time-Sport.pl
4. PROGRAM IMPREZY
17:30 – 19:15 – odbiór pakietów startowych
19:00 – 24:00 - ognisko
20:00 – start biegu
21:30 – zakończenie biegu
22:00 – limit czasu na bieg
24:00 – zamknięcie imprezy
5. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Udział w biegu jest możliwy dla wszystkich chętnych.
2.Warunkiem dopuszczenia do udziału jest złożenie przez uczestnika przed startem w biurze
zawodów pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu (druk
do pobrania w biurze zawodów)
3.Osoby od 16 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych
na udział w biegu.
4.Każdy uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów otrzyma numer startowy, który
musi posiadać w widocznym miejscu przez okres trwania biegu. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację uczestnika. Numer startowy należy zwrócić do biura zawodów po zakończeniu
biegu.
5.Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego.
6.Organizator ustala limit uczestników biegu – 300 osób.
7.Zabroniony jest udział osób korzystających z jakichkolwiek sprzętów – rower, hulajnoga,
wózek itp. oraz poruszających się ze zwierzętami
8.Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zawodów oraz jego
akceptacji.
9.Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” Rozporządzenia 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
biegu.Każdy uczestnik powinien zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w
punkcie X niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
6. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1.Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.06.2019 za pomocą formularza dostępnego na stronie
organizatora biegswietojanski.eventyrteam.pl oraz na stronie www.time-sport.pl
2.Wpisowe jest uzależnione od daty dokonania wpłaty.
23.04.2019 - 31.05.2019 – 40zł
01.06.2019 – 14.06.2019 – 60zł
3.Opłaty będą wykonywane za pośrednictwem bramki płatności, po dokonaniu rejestracji
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. KATEGORIA I KLASYFIKACJA
1.Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie czasów netto w kategoriach
KOBIET i MĘŻCZYZN:
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI
16 – 20 lat
21 – 30 lat
31 – 40 lat
41 – 50 lat
50 +
8. NAGRODY I UPOMINKI
1.Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
2.Upominki oraz dyplomy na miejsc I-III w każdej kategorii
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
3. Wyniki zawodów będą udostępnione na stronie organizatora.
4. W biurze zawodów będzie można zdeponować swoje rzeczy na czas biegu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na
trenie
obiektu lub podczas biegu.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii
uczestników.
7. Na mecie organizator zapewnia posiłek dla uczestników biegu.
8. Limit czasu na bieg wynosi 2 godz.
9. Po biegu będzie możliwość pozostania w bazie zawodów przy ognisku, baza będzie czynna do
godz. 24
10. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu przez zawodnika, zostanie on

zdyskwalifikowany.
10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
„Eventyr” z siedzibą: 44-240 Żory, os. Sikorskiego 52
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub
realizacja umowy.
3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych
jest: Mateusz Buksa z ramienia Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej “Eventyr”.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów
prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie
będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Wyjątek stanowi firma Time-Sport, która za pośrednictwem systemu elektronicznego prowadzić
będzie zapisy oraz dokona pomiaru czasu i klasyfikacji
końcowej uczestników tylko dla potrzeb biegu. Odbiorcami danych będą również
instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla
realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku
następującego po roku,
w którym dane osobowe zostały podane.

