REGULAMIN
BIEGU I STOLICA DO STOLICY
Trzcianka – Gniezno – Warszawa
11-12 stycznia 2020 r.
Patronat
Prezydent Miasta Gniezna
Starosta Gnieźnieński
Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka
I. Organizator:
Fundacja Młodzi w Uzależnieniu Oddział w Gnieźnie, ul. 3 Maja 1, 62-200 Gniezno, nr KRS
0000313956, tel.: 692 406 871 e-mail: biegzstolicydostolicy@gmail.com; koordynator: Marcin
Charmaciński.
II. Termin Biegu:
11.01.2020 r. godz. 00:00 (Trzcianka), 11.01.2020 r. godz. 15:00 (Gniezno)
III. Trasa Biegu:
Dystans ok. 125 km z Trzcianki do Gniezna, start 4Active Centrum Fitness & Squash, ul. 27
Stycznia 60, 64-980 Trzcianka, asfalt, kostka brukowa,
Dystans ok. 271 km z Gniezna do Warszawy, start Rynek w Gnieźnie, meta na Placu Teatralnym
w Warszawie ok. g. 22:00, asfalt, kostka brukowa.
IV. Bieg:
1. Bieg z Trzcianki przez Gniezno do Warszawy będzie miał charakter sztafety.
2. Bieg zostanie podzielony na 24 odcinki o długości od 8 km do 14 km każdy.
3. Kolejność biegu Uczestników na poszczególnych odcinkach zostanie ustalona z każdym
z Uczestników indywidualnie.
4. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji koordynatora Biegu. Bieg będzie organizowany
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i będzie miał na celu propagowanie
charytatywnego wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zdrowego trybu życia
oraz zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od urządzeń cyfrowych.
V. Uczestnictwo:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza
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Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego winno nastąpić w terminie
do dnia 31 grudnia 2019 roku do siedziby Organizatora a jego wypełnienie jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego,
co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz
do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby, które nie wypełniły
Formularza Rejestracyjnego a przyłączyły się do Biegu.
Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie,
w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pełna informacja RODO
znajduje się w p. VII. Regulaminu (Polityka prywatności).
Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy
przygotowany przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać
ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać
formularz rejestracyjny. Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona
z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Organizator nie
ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem
przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego
z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają
to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo
do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub
w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego
w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest
odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez
Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący
Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie
zdarzenie nastąpi z winy sprawcy.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują 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. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka,
niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.

8. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje,
że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich
i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby
(w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek
wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym
z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych
zaniedbaniem ze strony Organizatora.
9. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 10.01.2002 r., czyli w dniu Biegu
posiadać ukończone 18 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód
tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.
10. W Biegu mogą startować osoby z niepełnosprawnością. Organizator nie dopuszcza
udziału osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich
ze względu na charakter trasy.
11. Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji dla Uczestników Biegu.
12. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania
się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi
i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających,
dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków
i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo
do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone
spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji
oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie
do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio u Organizatora drogą mailową lub osobiście
w jego siedzibie; w oparciu o ilość zgłoszeń Uczestników ustalony zostanie harmonogram
biegu i podział sztafet poszczególnych Uczestników.
VII.Polityka prywatności:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodzi w Uzależnieniu Oddział
w Gnieźnie, ul. 3 Maja 1, 62-200 Gniezno, nr KRS 0000313956, tel.: 692 406 871 e-mail:
biegzstolicydostolicy@gmail.com ;
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Na podstawie konieczności wykonania umowy w celu:
1. W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego udziału w biegu:
− Twojego uczestnictwa w biegu,
− publikowania ogólnodostępnych list startowych,
− obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz i kontaktu z Tobą,
− umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji
charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego),
2. W celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze:
− w celach podatkowych i rachunkowych
3. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora:
− obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz,
− kontaktu z Tobą,
− przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom.
Na podstawie osobnej zgody w celu przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS)
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w Biegu.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w Biegu.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji
datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Organizatora, na które
się zapiszesz. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach
wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się
w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych
i archiwalnych.
Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych
celów przetwarzania danych osobowych.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania,
które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie.
VIII.Uwagi końcowe:

1. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą bezwzględnie stosować się do poleceń służb
2.
3.
4.
5.

6.
7.

zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się
w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
Organizator nie zapewnia noclegów.
Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania Biegu.
Organizator nie zapewnia posiłków regeneracyjnych.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo,
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia
(w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Transport w trakcie biegu zapewnia Organizator po wcześniejszym indywidualnym
ustaleniu z Uczestnikami.

