1. Cel zawodów:
-popularyzacjabieganiawśród dzieci jakonajprostszej formyruchuorazrekreacjiruchowej
-zapoznaniesięzwaloramikrajobrazowymiokolic Hotelu Szablewski
-sprawdzenieswoichsiłwrywalizacjisportowej

2.Organizatorzy:
-grupa biegi.wlkp
-partner:Hotel Szablewski w Dymaczewie
3.Zasadyuczestnictwa:
-pakiet startowy za startujące dziecko w dniu zawodów odbiera rodzic lub prawny opiekun
-zgłoszeniamożnadokonaćdrogąelektronicznąpoprzezformularzdostępnynastronie,
-limituczestnikówwynosi150 dzieci
-dziecko liczysięjakozgłoszone,gdyrodzic/opiekun wypełniformularzorazdokonawpłaty
startowego,
-zgłaszającsiępoprzezformularzrodzic/opiekun akceptujeniniejszyregulamin,
-każdyrodzic/opiekunjestdouiszczeniastartowego,oczymszerzejwkolejnympunkcie.
4.Zasadyfinansowania:
-wpisowewynosi:
15 zł : do dnia 31 maja
20 zł: od dnia 1 czerwca
-po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpisowe należy uiścić poprzez serwis przelewy24.pl
-opłatarazuiszczonaniepodlegazwrotowi
5.Przepisanie pakietu na innego uczestnika:
- pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 12 czerwca
- przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:
*osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i wyłącza go po
przekierowaniu na stronę banku - wtedy dane znajdą się w naszym systemie
*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: biegi.wlkp@gmail.com z imieniem i nazwiskiem
osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe.
- po 12 czerwca ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już możliwości
przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy przepisanie wyłącznie w dniu imprezy,
16 czerwca; opłata za przepisanie w biurze zawodów wynosi 10 zł
6.Terminimiejsce:
-miejscezawodów:Hotel Szablewski w Dymaczewie:startimetawokolicy “wigwamu”
-terminbiegu:sobota,15 czerwca
-biurozawodów:
SOBOTA, 15 czerwca: miasteczko namiotowe przed wejściem do Ogrodu (09:00 - 13:00)


7.Harmonogramimprezy:
09:00 -Otwarciebiurazawodów,weryfikacjazawodników,wydawaniepakietówstartowych
09:45 - start pierwszego dystansu (150 metrów). Kolejne dystanse będą startowały bezpośrednio po
zakończeniu rywalizacji na poprzednim dystansie. Zbiórka do startu każdego dystansu odbywać się będzie
pod bramą startu/mety
10:45 -dekoracje biegów dziecięcych
11:00 - start biegów dla dorosłych (o biegach dla dorosłych więcej w regulaminie dot. tych biegów)
8.Trasa:
-Trasa każdego dystansu przebiegać będzie po ścieżkach o nawierzchni mieszanej na terenie Hotelu
Szablewski
-Trasaoznaczonabędzietaśmąbiało-czerwonązoraztablicamiwskazującymikierunekbiegu

9.Nagrodyiklasyfikacjebiegów dziecięcych:
Dekoracjeprzeprowadzonezostanądlanastępującychkategorii:

Dystans 150 metrów:
Chłopcy (miejsca 1-3)
Dziewczynki (miejsca 1-3)
startują roczniki 2014 i młodsze
Dystans 300 metrów:
Chłopcy (miejsca 1-3)
Dziewczynki (miejsca 1-3)
startują roczniki 2011-2013
Dystans 450 metrów:
Chłopcy (miejsca 1-3)
Dziewczynki (miejsca 1-3)
startują roczniki 2008-2010
Dystans 1000 metrów:
Chłopcy (miejsca 1-3)
Dziewczynki (miejsca 1-3)
startują roczniki 2005-2007
- uczestnicy oprócz trofeów sportowych otrzymują także pamiątkowe dyplomy
-każdyzawodnikotrzymanameciepamiątkowymedal.
10.Wyżywienie:
-organizatorzapewnianapojeorazsłodkipoczęstunekpozakończeniubiegu
11.Opiekamedyczna:
-organizatorzapewniaopiekęmedycznąwpostacikwalifikowanegoratownikawczasietrwania
biegu orazpojegozakończeniu.Wbiurzezawodówzawodnikzobowiązanyjestokazaćaktualne
badania lekarskiebądźteżpodpisaćoświadczenieostarcienawłasnąodpowiedzialność.

12.Startnawłasnąodpowiedzialność
-zawodnikstartujewimprezie"Piątka z Hotelem Szablewski - biegi dziecięce"nawłasną
odpowiedzialnośćznającstanswojego zdrowiaiwobecbrakuprzeciwwskazańdoudziałuwtego
typuimprezie(bieg/marszdługodystansowy)
-organizatornieponosiodpowiedzialnościzaewentualnekontuzjeuczestnikawynikającezudziału
w impreziei/lubprzebiegutrasy(upadki,uderzeniaodrzewa,gałęzie)
13.Postanowieniadodatkowe:
-ostatecznainterpretacjaregulaminunależydoorganizatora,
-organizatorzastrzegasobieprawododyskwalifikacjizawodnikawprzypadkucelowego
"skrócenia" trasylubteżinnegoniesportowegozachowaniawobecinnychuczestnikówbiegu.
14. 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.
15. 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 biegi.wlkp 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.

