REGULAMIN XIV RODZINNEGO BIEGU GDAŃSZCZAN

I.

CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
2. Promocja zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie.
3. Promocja miasta Gdańska.

II.

ORGANIZATOR
1. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w imieniu której działa
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244, 84-314 Gdańsk.

III.

TERMIN I MIEJSCE
1. XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan (dalej jako bieg) odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 roku
w Gdańsku. Start i meta biegu odbędzie się na ulicach Ołowianka oraz Szafarnia.
2. Start biegu o godzinie 10:00
3. Impreza ma charakter rekreacyjny.

IV.

TRASA BIEGU, DYSTANS I LIMIT CZASOWY
1.
2.
3.
4.
5.

Długość zaplanowanej trasy wynosi 3000 m i prowadzi ulicami miasta Gdańska.
Limit czasowy dla zaplanowanej trasy wynosi 60 minut.
Trasa biegu przebiega ulicami Miasta Gdańska wyłączonymi z ruchu kołowego.
Trasa biegu posiada nawierzchnię asfaltową i kostkę brukową.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu w razie wystąpienia
nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych
od Organizatora. W przypadku zmiany trasy, uczestnicy zostaną powiadomieni specjalnym
komunikatem w formie wiadomości SMS.
6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym, nie zostaną sklasyfikowani oraz będą
zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu.
7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie
się do komunikatów Organizatora oraz osób wyznaczonych przez niego do zabezpieczenia
trasy biegu, przenosi na zawodnika odpowiedzialność stosownie do obowiązujących
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz prawa o ruchu drogowym.
8. Każdy zweryfikowany zawodnik wraz z pakietem startowym otrzyma urządzenie elektroniczne
(chip), służące do pomiaru czasu zawodnika oraz weryfikacji ukończenia biegu.
V.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej podanej przez organizatora na stronie www.gzsiss.pl w zakładce
XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan.
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2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 20.05.2019 r. do 04.06.2019 r. do godziny 24:00
3. Limit zgłoszeń to 1500 osób. Decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.
4. Za zgłoszenie uważa się terminową rejestrację, poprzez poprawne wypełnienie formularza
rejestracyjnego.
5. Rejestracja oraz uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.
6. Organizator zabrania zawodnikom dokonywania wymiany lub przekazywania numerów
startowych, pod rygorem dyskwalifikacji.
7. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość rejestracji w dniu biegu, bezpośrednio
w Biurze Biegu w godzinach 8:00 – 9:30. Z rejestracji w dniu biegu mogą skorzystać tylko
uczestnicy indywidualni.
8. Zgłoszenia grup zorganizowanych możliwe jest wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny
z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt V ust. 2. Opiekun lub przedstawiciel grupy
zawodników wypełniając formularz rejestracyjny określa przynależność danej grupy do
dzielnicy lub szkoły. Opiekun lub przedstawiciel grupy rejestruje (dodaje) na swoje konto
kolejnych podopiecznych lub członków grupy.
9. Przy zgłoszeniu szkoły należy podać taką samą przynależność dla wszystkich uczestników
grupy.
VI.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy w dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. w godzinach
8:00 – 15:00 i 17:00 – 19:00 w Biurze Biegu w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego,
Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk.
2. Nie jest dozwolone przekazywanie pakietu startowego osobie trzeciej. Zgubienie pakietu
zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura Biegu bezpośrednio przed biegiem.

VII

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 8 czerwca 2019 r. (włącznie) ukończą 18 lat.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika, który najpóźniej w dniu biegu nie stał się pełnoletni,
jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dostarczona Organizatorowi w dniu odbioru
pakietu startowego.
2. Rejestracji uczestnika niepełnoletniego dokonuje jego rodzic lub prawny opiekun.
W przypadku grupy zorganizowanej, uzyskanie zgody rodzica lub prawnego opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej spoczywa na opiekunie lub przedstawicielu grupy.
3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startu w biegu osobom poruszającym się o kijkach
Nordic Walking lub trekkingowych oraz startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się
do zaleceń Organizatora zostaną zdyskwalifikowane oraz zobowiązane do opuszczenia trasy
biegu.
4. Na teren całej imprezy biegowej, w tym w szczególności na trasę biegu zabrania się wnoszenia
i spożywania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
5. Organizator dołoży wszelkich starań , aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać bieżące
informacje przez system nagłaśniający. Zaleca się nieużywanie własnych urządzeń
elektronicznych ze słuchawkami, aby każdy zawodnik słyszał komunikaty Organizatora i służb
porządkowych.
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6. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego
są kompletne i zgodne z prawdą.
7. Każdy zawodnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza,
że zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych, w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.
8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody
z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.

VIII.

NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na
ceremonii wręczenia nagród.
2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu biegu ok godz. 12:00 z wyjątkiem wręczenia
nagród dla najliczniej reprezentowanej szkoły oraz najliczniej reprezentowanej dzielnicy.
3. Sposobem nagradzania szkół biorących udział w biegu będzie liczebność szkoły wyliczana na
podstawie procentowego udziału uczniów startujących do ogólnej liczby uczniów danej szkoły.
4. Sposobem nagradzania dzielnic będzie ilość uczestników, która ukończy bieg z danej dzielnicy.
Przynależność do danej dzielnicy zawodnicy określają podczas rejestracji i wypełniania
formularza rejestracyjnego.
5. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy zawodnika oraz wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu
i powrotu zawodników na bieg.
2. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego
regulaminu oraz oznacza jego pełną akceptację.
3. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników biegu oraz publiczne podanie
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
4. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych poszczególnych zawodników, przy czym wizerunek i dane te będą
wykorzystywane w materiałach promujących bieg i wydarzenia mu towarzyszące,
w szczególności w prasie, radiu, telewizji, internecie, materiałach graficznych.
Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie zawodnikom na trasie biegu od momentu
startu do momentu zakończenia i zamknięcia trasy określonej limitem czasowym.
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6. Decyzje podjęte przez obsługę medyczną biegu co do udziału zawodnika w biegu są wiążące
wobec zawodnika. Niezastosowanie się przez zawodnika do zaleceń obsługi medycznej biegu
powoduje jego dyskwalifikację.
7. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia zawodnika z przestrzegania jego warunków.
8. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz
przedstawicieli Organizatora zabezpieczających trasę.

X.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych
osobowych w postaci:
a) Imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, miejsce zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w imprezie,
b) Imienia, nazwiska na potrzeby publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach
imprezy.
2. Ponadto zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:
a) Administratorem jego danych osobowych jest Organizator,
b) Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie
zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji imprezy,
c) Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy,
d) Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być
udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom
i partnerom imprezy, w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją imprezy.
e) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza
unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie
stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
f) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów,
w których są przetwarzane.
g) Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne
do uczestnictwa w imprezie.
h) Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
i) Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
j) Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie,
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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