Regulamin
Biegu Drużynowego 10x 10 km o Puchar Wielkopolski
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 Bieg Drużynowy 10x10 km 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”.
2. Kontakt z Organizatorem: biuro@4activelife.pl .
II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 23 września 2018 r. na dystansie 10 km 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. Trasa przebiega głównym szlakiem pieszym
(nawierzchnia asfaltowa, częściowo pokryta kostką betonową) wokół Jeziora
Maltańskiego. Trasa zawodów przebiega alejkami z dopuszczonym ruchem pieszorowerowym.
3. Start Biegu o godz.11;00...
4. Wszystkie drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut (liczy się czas netto
wbiegnięcia ostatniego zawodnika na linię mety).
5. Organizator ustala limit zgłoszeń na 50 Drużyn i zastrzega sobie prawo do zmiany tego
limitu.
III. Warunki uczestnictwa
1. Drużyna startująca w Biegu musi składać się z 10 osób. Zawodnik może startować
wyłącznie tylko w jednej drużynie.
2. Uczestnikami Biegu mogą być osoby, które w 2018 r. ukończyły lub ukończą 16 rok
życia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu pod warunkiem dostarczenia do
Biura Zawodów podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody na udział w
Biegu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do wzięcia udziału w odprawie kapitanów drużyn
startujących w Biegu, która odbędzie w dniu biegu się o godz. 09:45.w miejscu
wskazanym na stronie biegu www.festiwalbiegowpoznan.pl do dnia 15.09.2018.
4. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przymocowania numerów startowych z przodu
koszulek sportowych. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości oraz jego modyfikowanie. Start uczestników bez numeru startowego grozi
dyskwalifikacją całej drużyny.
5. Dyskwalifikacja drużyny może mieć miejsce również w przypadku, kiedy uczestnik
Biegu skraca trasę i łamie przepisy niniejszego Regulaminu.
6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów elektronicznych.

7.Wszyscy członkowie drużyny muszą ukończyć bieg zgodnie z regulaminem.
8.W przypadku nie ukończenia biegu przez choćby jednego członka drużyny, drużyna nie
będzie sklasyfikowana.
9. Po ukończeniu Biegu przez całą drużynę, podliczony zostanie łączny czas wszystkich
członków drużyny.
10. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia
trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne
działania i zachowanie stosownie do Regulaminu POSiR ,przepisów ruchu drogowego
oraz kodeksu cywilnego.
IV. Zgłoszenia, opłaty
1. Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy znajduje
się na stronie Biegu: www.festiwalbiegowpoznan.pl . Wypełnienie formularza
rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Odpłatność drużyny za udział w Biegu wynosi 400 PLN (czterysta złotych) i może być
wniesiona w terminie nie późniejszym niż do dnia 19.09.2018. godz. 23:59 lub do
wyczerpania limitu zgłoszeń wynoszącego 50 drużyn.
3. Zmiany zawodnika można dokonać samodzielnie do 09.09.2018 r. Dokonuje jej kapitan
drużyny za pośrednictwem elektronicznego panelu zgłoszeniowego. Po tym terminie
zmiany nie będą możliwe.
V. Biuro Zawodów i odbiór pakietów
1. Pakiety startowe można odbierać w Biurze Zawodów w miejscu i terminie określonym
przez organizatora i wskazanym na stronie www.festiwalbiegowpoznan.pl do dnia
15.09.2018:
2. Pakiety startowe dla Drużyny odbiera w Biurze Zawodów kapitan drużyny lub osoba
przez niego upoważniona na piśmie.
3. Podstawą odbioru pakietu startowego przez osobę odbierającą jest okazanie
dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz przekazanie podpisanej przez wszystkich
zawodników Drużyny karty startowej (karta startowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu) wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w Biegu (oświadczenie
dotyczące udziału w Biegu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie zgody na udział w
Biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
VI. Klasyfikacja i nagrody
1. W Biegu przeprowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) Męska (miejsca I-III) – nagrody rzeczowe dla wszystkich członków drużyny i Puchar dla
całej drużyny.
b) Kobieca (miejsca I-III) - nagrody rzeczowe dla wszystkich członków drużyny i Puchar
dla całej drużyny.
c)Mieszana (miejsca I – III, warunkiem jest udział co najmniej czterech kobiet w drużynie) nagrody rzeczowe dla wszystkich członków drużyny i Puchar dla całej drużyny. Drużyny w
składzie których wystartują trzy i mniej kobiet zaliczane są do kategorii „Męska”.
2. Najszybszy indywidualnie zawodnik i najszybsza indywidualnie zawodniczka otrzymają

nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie
pamiątkowy medal.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz do
stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
VII. Ochrona danych osobowych

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.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnicy Biegu startują na własną odpowiedzialność i podpisują stosowne
oświadczenie przy odbiorze numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom Biegu
wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań
do udziału w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko
2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach, a także zabroniony jest bieg z
wózkami dziecięcymi.
3. Na trasie Biegu organizator zapewnia opiekę medyczną oraz punkt z wodą w okolicy 5
km.
4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu, a na mecie poczęstunek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród
zwycięzców Biegu oraz losowo wybranych uczestników.
6. Trasa Biegu będzie monitorowana przez sędziów.
7. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które
mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz
niniejszego regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników Biegu. Dane osobowe
uczestników umieszczone w formularzu zapisów mogą być przetwarzane w zakresie
prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących
działalności, produktów i usług Organizatora.
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i
Dyrektor Biegu.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu, o czym
niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę Biegu
www.festiwalbiegowpoznan.pl .

