REGULAMIN
II Bieg Charytatywny z Kilometrami Dobra
dla PSONI Koło w Przemyślu
01.06.2019 r.

1. CEL IMPREZY




Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja miasta i regionu.
Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

2. ORGANIZATOR
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Przemyślu:
 Małgorzata Dańczak –Maksym,
 Renata Pudłowska
 Katarzyna Kocyła

3. INFORMACJE I KONTAKT


Organizatorzy

Małgorzata Dańczak-Maksym tel. 600624152
Renata Pudłowska tel. 669790669
Katarzyna Kocyła tel.698591344


Sędzia Zawodów

Mieczysław Jałocha tel. 608511542

4. TERMIN I MIEJSCE
01 czerwca 2019 r. Przemyśl teren Dolnej stacji POSiR
5. PROGRAM ZAWODÓW
g. 7.00 – 9.00 – początek pracy biura biegu: zapisy i wydawanie pakietów startowych,
g. 9.00 – 9.30 – oficjalne otwarcie biegu
g. 9.30 – 10.15 – start biegu dla dzieci 600m (kategoria wiekowa 10 – 12 lat i 13-16 lat)
g. 10.30 – 11.30 – bieg główny 5 km,
g. 12.30 – 12.45 – dekoracja zwycięzców.
6. TRASA, DYSTANS BIEGU







600m i 5km - teren Dolnej stacji POSiR w kierunku Prałkowiec,
Przebieg trasy biegu według mapki biegu,
Nawierzchnia utwardzona,
Trasa będzie oznakowana,
Zawodników nie obowiązuje limit czasu,
Klasyfikacja zawodników odbywa się zgodnie z kolejnością przybycia na metę.

7. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYTY
Biuro zawodów oraz depozyt znajdować się będzie przy Dolnej Stacji POSiR
w oznakowanym namiocie czynne od 7.00 - 13.00 .
Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
8. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja w Kategorii Wiekowej dla dzieci dziewczynki i chłopcy 10 -12 lat
Klasyfikacja w Kategorii Wiekowej dla dzieci dziewczynki i chłopcy 13 -16 lat
Klasyfikacja Biegu Głównego Kobiety i Mężczyźni
9. UCZESTNICTWO





W biegu głównym prawo do startu mają osoby, które wypełniły formularz
zgłoszeniowy, wpłaciły dobrowolny datek na cel statutowy i ukończyły 16 lat do dnia
1 czerwca 2019 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu po dostarczeniu
pisemnej zgody prawnego opiekuna lub rodzica.
Limit uczestników biegu głównego wynosi 150 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora
powodów.













Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz
okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych. W przypadku
uczestnika niepełnoletniego wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody na
uczestnictwo w biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek
formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak
również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną
przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych
na stronie internetowej organizatora.
Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem
biegu i akceptuje go jak również zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe
przymocowane do koszulek sportowych na piersiach .
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę
trasy biegu.

10. ZGŁOSZENIA, OPŁATY






Zapisy
do
biegu
odbywają
się
drogą
elektroniczną
biegkilometry@psoni.przemysl.pl po wpłacie dobrowolnego datku na cel statutowy minimum 20zł, dzieci i młodzież 5zł na rachunek bankowy o nr 58 8642 1155 2015
1506 7627 0005 z dopiskiem „ imię , nazwisko-bieg”’ do dnia 31.05.2019r. lub w
dniu startu tj. 1 czerwca 2019r. w biurze zawodów. Organizator może odmówić
przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów
znajdują się na stronie bieg.psoni.przemysl.pl
Uczestnicy otrzymują nadany numer startowy.
Limit uczestników biegu dzieci - 50 osób
Wymagane druki dostępne są na stronie organizatora biegu

11. NAGRODY


Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w biegu głównym i biegu dla dzieci oraz
upominki (ilość ograniczona).

12. ZASADY FINANSOWANIA:




Darowizna startowa jest dobrowolna.
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
W ramach przekazanej darowizny startowej organizator zapewnia:
o Numer startowy
o Agrafki
o Wodę,
o Posiłek regeneracyjny.
o Medal

13. UWAGI KOŃCOWE








Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz
w biurze zawodów.
Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu z siedzibą
w Przemyślu, wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, zwanym w dalszej części ADO.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych ADO jest możliwy pod adresem:
iod@psoni.przemysl.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w imprezie zorganizowanej pt. „ II Bieg Charytatywny
z Kilometrami Dobra dla PSONI Koło w Przemyślu” na mocy art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,
b) publikacji zdjęć i nagrań wykonanych w trakcie trwania biegu na mocy art. 6 ust. 1
lit. a) RODO – wyrażonej przez Państwa świadomej i dobrowolnej zgody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z uczestnictwem w imprezie,
zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym oraz
przepisach podatkowych,
b) do momentu cofnięcia zgody.
5. Odbiorcami podanych przez Państwa danych są osoby odwiedzające stronę
internetową oraz profile społecznościowe ADO.
6. Macie Państwo prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w ramach wyrażonej
zgody) oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie
brak możliwości uczestnictwa w biegu.

