Botaniczna Piątka Poznań - edycja jesienna
27.10.2018
1. Cel zawodów:
-popularyzacjabieganiaorazmarszujakonajprostszychformruchuorazrekreacji
ruchowejjakojednego zelementówzdrowegotrybużycia,
-zapoznaniesięzwaloramikrajobrazowymiOgroduBotanicznegoUAMwPoznaniu
-sprawdzenieswoichsiłwrywalizacjisportowej

2.Organizatorzy:
-ad+/biegi.wlkp
-partner:OgródBotanicznyUAMwPoznaniu
3.Zasadyuczestnictwa:
-zawodnicypowyżej18rokużyciapodpisująoświadczenieobiegunawłasną
odpowiedzialność,
-osobywwiekudo18lat(którewdniubiegunieosiągnęłyjeszczepełnoletności)
zobowiązanesądo posiadaniapozwolenianaudziałodrodzicówlubprawnych
opiekunów,zichpodpiseminrPESEL,
-zgłoszeniamożnadokonaćdrogąelektronicznąpoprzezformularzdostępnyna
stronie,
-limituczestnikówwynosi490osób(390biegaczy,100zawodnikówNordicWalking)
-osobęliczysięjakozgłoszoną,gdywypełniformularzorazdokonawpłaty
startowego,
-zgłaszającsiępoprzezformularzuczestnikakceptujeniniejszyregulamin,
-każdyzawodnikzobowiązanyjestdouiszczeniastartowego,oczymszerzejw
kolejnympunkcie.
4.Zasadyfinansowania:
-wpisowewynosi:
39 zł : do dnia 31 sierpnia
45 zł : do dnia 30 września
49 zł : do dnia 25 października
60 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)
-wpisowenależyuiścićpozgłoszeniusięprzezserwisprzelewy24
-opłatarazuiszczonaniepodlegazwrotowi
-możliwejestprzepisanieopłatystartowejnainnegouczestnikadodnia25
października
5.Terminimiejsce:
-miejscezawodów:OgródBotanicznyUAMwPoznaniu:startimetawokolicy
StaregoPawilonu
-terminbiegu:sobota, 27 października

-biurozawodów:
PIĄTEK, 26 października - restauracja MAKARON na ul. Botanicznej
SOBOTA, 27 października - Letni PawilonnaterenieOgrodu(09:00 - 13:30)

6.Harmonogramimprezy:
9:00-Otwarciebiurazawodów,weryfikacjazawodników,wydawaniepakietów
startowych
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 9:00 do 13:15
10:30 - startmarszu NordicWalkingna5km
11:45 -startbieguna5km(falaI-pierwszaczęśćopłaconychzawodników)
11:50 - dekoracja uczestników NW
12:30-startbieguna5km(falaII-drugaczęśćopłaconychzawodników)
13:15-startbieguna5km(falaIII-trzeciaczęśćopłaconychzawodników)
14:15-dekoracjauczestnikówbiegu
14:30 - zakończenie imprezy
*Oprzydzialedofalidecydujekolejnośćzgłoszeń! Po zgłoszeniu się można przesłać
informację, która fala jest preferowana, w miarę możliwości prośby będą uwzględniane - w
takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy: botanicznapiatka@gmail.com

Zmian i zamian dokonujemy do 12:00 dnia 25 października!
Nie będzie możliwości zmiany fali w dniu zawodów!
7.Cykl“BotanicznaPiątka2018”:
-wskładcykluwchodząimprezyodbywającesięwOgrodzieBotanicznymw
terminach:
● 07.04(edycjawiosenna)
● 03.07(edycjanocna)
● 11.08(edycjaletnia)
● 27.10(edycjajesienna)

-warunkiemnagrodzeniawcyklujestukończenietrzechbiegów/marszów
- podczas cyklu obowiązuje klasyfikacja punktowa, zawodnik otrzymuje za zajęcie
poszczególnych miejsc:
BIEG:
1 miejsce - 300 pkt.
2 miejsce - 299 pkt.
3 miejsce 298 pkt.
itd...
MARSZ:
1 miejsce - 100 pkt.
2 miejsce - 99 pkt.
3 miejsce - 98 pkt.

itd...
- pod uwagę brane są trzy najwyższe "zdobycze" punktowe z ukończonych biegów/marszów
- w przypadku równej liczby punktów, decyduje czas najszybszego biegu/marszu
-galapodsumowującacyklodbędziesię6 listopadaogodzinie18:00wNowym
Pawilonienaterenie OgroduBotanicznego
-przyznawanebędąnastępującenagrodywklasyfikacjigeneralnej:
● 1-3miejscewkategoriiOPENKobietyBieg
● 1-3miejscewkategoriiOPENMężczyźniBieg
● 1-3miejscewkategoriiOPENKobietyNordicWalking
● 1-3miejscewkategoriiOPENMężczyźniNordicWalking
● 1miejscewkategoriachwiekowychdlakategorii:M15/M20/M30/M40/M50/M60,
K15/K20/K30/K40/K50/K60(bieg)
● 1miejscewkategoriachwiekowychdlakategorii:M15/M20/M30/M40/M50/M60,
K15/K20/K30/K40/K50/K60(marsz NW)
* możliwe zwiększenie puli nagród do miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych w
przypadku zwiększenia liczby partnerów/sponsorów
8.Zapisy na cykl 2018:
- po edycji nocnej nie ma już możliwości zapisania się na pozostałe biegi z góry
- zgłoszenia na pozostałe biegi: edycję letnią oraz jesienną należy dokonać osobno dla
każdej edycji
- nabyty wcześniej karnet (na 3 lub 4 edycje) jest imienny: można przepisać go tylko w
całości na innego zawodnika
9.Trasa:
-Trasabiegu/marszutotrzypętleonawierzchnitwardejpoterenieOgrodu
Botanicznego
-Trasaoznaczonabędzietaśmąbiało-czerwonązoraztablicamiwskazującymi
kierunekbiegu
10.Rozdziałdyscyplin:
-Biegna5kmrozgrywanyjestwcharakterzewyścigu,najlepszetrójkiOPENoraz
pierwszetrójkiw poszczególnychkategoriachzostanąnagrodzone,oczymszerzejw
kolejnympunkcie
-RajdNordicWalkingrozgrywanyjestwcharakterzewyścigu-każdyzuczestników
otrzymanameciepamiątkowymedal,anagradzanebędąmiejscawkategoriiOPEN
orazpierwsze miejscawkategoriachwiekowychoczymszerzejwpunkcie12
-natrasieznajdowaćsiębędąsędziowiezawodowi NordicWalkingkontrolujący
prawidłowyprzebieg rywalizacji oraz kamery rejestrujące uczestników.

11.Nagrodyiklasyfikacjebiegu:
Dekoracjeprzeprowadzonezostanądlanastępującychkategorii:
OPENmężczyzn(nagradzanemiejsca1-3)
OPENkobiet(nagradzanemiejsca1-3)


Kategoriewiekowe:
Mężczyźni:(nagradzanemiejscawkategoriach:1-3)
M-15(15-19lat)
M-20(20-29lat)
M-30(30-39lat)
M-40(40-49lat)
M-50(50-59lat)
M-60(60+)

Kobiety:(nagradzanemiejscawkategoriach:1-3)
K-15(15-19lat)
K-20(20-29lat)
K-30(30-39lat)
K-40(40-49lat)
K-50(50-59lat)
K-60(60+)

-możliwewprowadzeniedodatkowychklasyfikacjiwzależnościodilościpozyskanych
sponsorówi liczbyzgłoszeń
-każdyzawodnikotrzymanameciepamiątkowymedal.
12.Nagrodyiklasyfikacjemarszu:
Dekoracjeprzeprowadzonezostanądlanastępującychkategorii:
OPENmężczyzn(nagradzanemiejsca1-3)
OPENkobiet(nagradzanemiejsca1-3)

Kategoriewiekowe:
Mężczyźni:(nagradzanemiejscawkategoriach:1)
M-15(15-19lat)
M-20(20-29lat)
M-30(30-39lat)
M-40(40-49lat)
M-50(50-59lat)
M-60(60+)

Kobiety:(nagradzanemiejscawkategoriach:1)
K-15(15-19lat)
K-20(20-29lat)
K-30(30-39lat)
K-40(40-49lat)
K-50(50-59lat)
K-60(60+)

-możliwewprowadzeniedodatkowychklasyfikacjiwzależnościodilościpozyskanych
sponsorówi liczbyzgłoszeń

-każdyzawodnikotrzymanameciepamiątkowymedal.
13.Wyżywienie:
-organizatorzapewnianapojeorazsłodkipoczęstunekpozakończeniubiegu
14.Opiekamedyczna:
-organizatorzapewniaopiekęmedycznąwpostacikwalifikowanegoratownikaw
czasietrwaniabiegu orazpojegozakończeniu.Wbiurzezawodówzawodnik
zobowiązanyjestokazaćaktualnebadania lekarskiebądźteżpodpisaćoświadczenie
ostarcienawłasnąodpowiedzialność.
15.Startnawłasnąodpowiedzialność
-zawodnikstartujewimprezie"BotanicznaPiątka"nawłasnąodpowiedzialność
znającstanswojego zdrowiaiwobecbrakuprzeciwwskazańdoudziałuwtegotypu
imprezie(bieg/marszdługodystansowy)
-organizatornieponosiodpowiedzialnościzaewentualnekontuzjeuczestnika
wynikającezudziałuw impreziei/lubprzebiegutrasy(upadki,uderzeniaodrzewa,
gałęzie)
16.Postanowieniadodatkowe:
-ostatecznainterpretacjaregulaminunależydoorganizatora,
-organizatorzastrzegasobieprawododyskwalifikacjizawodnikawprzypadku
celowego"skrócenia" trasylubteżinnegoniesportowegozachowaniawobecinnych
uczestnikówbiegu.
17. Dane osobowe
Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:
a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,
b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w
Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika,
c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi
oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej
licencji na
wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
portalach społecznościowych
- powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

18. Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Stachowiak ad+, 62-040
Puszczykowo, ul. Nadwarciańska 42
NIP:7883-167-10-54. - właściciel marki "Botaniczna Piątka"
b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród.
c) 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.
d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

