Regulamin
Festiwal Biegów dla Dzieci
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz
100-lecia Powstania Wielkopolskiego
organizowanego w Poznaniu w dniu 23.09.2018 r.

I. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie
sportowej w dniu 23 września 2018 r. w Poznaniu pod nazwą Festiwal Biegów z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
organizowanej przez Konsulting Konrad Tuszewski, Stowarzyszenie 4activelife,
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki i KS Akademia Młodych Olimpijczyków, zwanych w
dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
3. Kontakt z Organizatorem: biuro@4activelife.pl .
II. Termin, miejsce i dystanse
1. Biegi odbędą się w dniu 23 września 2018 r. na dystansach ze startu
wspólnego, zgodnie z trasą zaznaczoną na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Start i meta Biegu zlokalizowane będą przy Jeziorze Maltańskim w Poznaniu w miejscu
określonym przez Organizatora.
3. Start dzieci rozpocznie się około godz. 13:00 w odstępach czasowych.
4. Dystanse: 100 m (3 -5 lat), 300 m ( 6-8 lat), 600 m (dzieci w wieku 9 – 11 lat), 1000 m (12 – 15
lat)
5.Odbiór pakietów startowych będzie mieć miejsce w biurze zawodów, którego lokalizację oraz
termin otarcia określi organizator na stronie www.festiwalbiegowpoznan.pl w terminie do
15.09.2018.

III. Warunki uczestnictwa

1.Prawo startu maja dzieci, które do dnia 23.09.2018 r. ukończą 3 rok życia, a nie będą mieć
ukończone więcej niż 13 lat.
2.Warunkiem uczestnictwa dziecka jest posiadanie przez nie podpisanego przez rodzica lub
prawnego opiekuna oświadczenia o zgodzie na start oraz braku przeciwskazań do tego startu wg.
wzoru dostępnego na stronie biegu www.festiwalbiegowpoznan.pl /
3. Każdy zawodnik i rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem
Biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
4.Zgłoszenia i opłaty do Biegu są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez panel
elektroniczny dostępny na stronie www.festiwalbiegowpoznan.pl . Na liście startowej znajdą się
tylko te dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni dokonali prawidłowej rejestracji i opłaty
startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.
Wstępnie ustalony limit uczestników wynosi 200 osób dla wszystkich biegów dla dzieci łącznie.
Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 10.09.2018 r.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Opłaty startowe:

Wysokość opłaty startowej wynosi 15 zł.
6.Wszystkie dzieci na mecie otrzymają medal. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w
każdej kategorii wiekowej (chłopcy i dziewczynki).
7.Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
Biegu dla dzieci obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego
datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz
w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
Uczestnik i rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu dla dzieci.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
9.Uczestnik i rodzic lub opiekun prawny akceptując Regulamin wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach
eksploatacji.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych są Stowarzyszenie 4activelife oraz Plus Timing.
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami
prawa, niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników biegu stanowi art. 23 ust. 1
pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i
zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art.
6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i
nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w
Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
w Biegu.

