REGULAMIN
I BIEGU WIELKANOCNEGO
1. Organizatorzy
 Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
„CETNIEWO” we Władysławowie.
 Burmistrz Władysławowa
 Burmistrz Jastarni
 Wójt Gminy Puck
2. Cel imprezy
 Krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej,
 Działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport,
 Popularyzacja biegania,
 Przebiec 5 km.
 Dobra zabawa w świątecznym nastroju, rodzinnym i przyjacielskim gronie.
 Promocja miasta Władysławowa.
3. Termin i przebieg trasy
 Zbiórka i wydawanie numerów startowych Stadion Lekkoatletyczny COS-OPO
„CETNIEWO” w dniu 02.04.2018 r. od godziny 10.30 .
 Start: bieżnia lekkoatletyczna, godz.12:00.
 Meta: plac grillowy.
 Trasa biegu: Bieg rozpoczyna się na terenie COS-OPO „Cetniewo” ze stadionu
lekkoatletycznego, następnie wychodzi na zewnątrz Ośrodka główną bramą przy
ulicy Żeromskiego i skręca w stronę Chłapowa. W Chłapowie zawodnicy skręcają
w stronę morza Pasaż Chłapowo kierując się do zejścia nr 14 potem wracają plażą
do Ośrodka kierując się do wejścia nr 11. Meta biegu plac grillowy na terenie COSOPO „Cetniewo”.
4. Zgłoszenia
 Zapisy do biegu odbywać się będą drogą elektroniczną na stronie internetowej
www.elelktronicznezapisy.pl do dnia 25 marca 2018 r.
 Wpisowe uiszczone drogą elektroniczną wynosi:


20 zł/osoba dorosła,



10 zł/dziecko do 10 lat.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji
zawodnika z udziału w zawodach.
 Zawodnicy, którzy spóźnią się z zapisaniem, nie otrzymają numerów startowych, nie
będą wpisywani na listę startową uczestników.
 Ustala się limit ilości zawodników na 125 startujących.
 Istnieje możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej gotówką przed startem
w Biurze Zawodów w wysokości 40 zł (w tym wypadku medal może zostać przesłany
pocztą).
 Uczestnicy otrzymają numery startowe, które będą wydawane na stadionie w
godzinach 10:30 - 12:00. W tym samym czasie będzie można składać zgody na
udział w biegu osób niepełnoletnich.
5. Warunki uczestnictwa
 W biegu mogą brać udział osoby dorosłe i dzieci oraz wszyscy sympatycy Miasta
Władysławowo i okolic oraz COS-OPO „CETNIEWO”.
 Własnoręcznie podpiszą Kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia
do I Biegu Wielkanocnego, która powinna zostać złożona lub podpisana przez
uczestnika przy odbiorze numeru startowego. W przypadku osób niepełnoletnich
Karta musi zostać podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
 Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu
potwierdzenia wieku uczestnika.
 Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
 Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i
niezmienne.
 Mile widziany dobry humor i stroje startowe w świątecznych kolorach.
6. Wzór Karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia dostępny jest w
załączniku nr 1 i nr 2.
7. Pomiar czasu
 Organizatorzy nie przewidują pomiaru czasu, liczy się udział w biegu.
8. Kategorie wiekowe
 Bieg rodzinny.
9. Nagrody

 Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz ciepły
poczęstunek.
10. Ochrona danych osobowych
 Dane osobowe uczestników I Biegu Wielkanocnego będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia biegu i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
2016.922).
 Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Promocji i Sportu, ul.
Hallera 19, 84-120 Władysławowo

oraz Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek

Przygotowań Olimpijskich „CETNIEWO”, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo.
 Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejsca zamieszkania,
w każdy sposób, w jaki propagowany, promowany i publikowany będzie
I Świąteczny Bieg.
 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie
uniemożliwia udział w I Świątecznym Biegu. Przez przekazanie do Organizatora
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do niego informacji o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne
i analityczne, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016.922). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody
w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Organizatora.
 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora
i zawarte w karcie zgłoszeniowej zostaną zapisane w sposób elektroniczny
i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizator nie będzie udostępniał tych danych osobom trzecim.
11. Postanowienia końcowe
 Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.
 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym uczestnikiem
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,

wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne
potrzeby komercyjne na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez
umieszczenie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, katalogach, mediach, na stronach
internetowych, w prasie, na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością Organizatora.
 Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji,

środków

podnoszących

wydajność

fizyczną

oraz

alkoholu

jakiegokolwiek rodzaju, jak również środków pirotechnicznych. Uczestnikom
zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas
biegu, pod rygorem wykluczenia z udziału. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik
narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
go do udziału w biegu lub wykluczenia w trakcie.
 Każdy uczestnik umieszcza numer startowy w miejscu widocznym (plecy/klatka
piersiowa).
 Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
 Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek.
 Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 Startujący w biegach mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair-play.
 W kwestiach spornych nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
 Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
I Bieg Wielkanocny w dniu 02 kwietnia 2018 r. w COS-OPO „Cetniewo” we Władysławowie.
NAZWISKO………………………………………………………………………………………………..….
IMIĘ………………………………………………………………..…………………………………...……..
TELEFON………………………………………………………………………………………….…………..
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………….
DATA URODZENIA…………………………….…………………………………………………………….
PŁEĆ:

KOBIETA

MEŻCZYZNA*

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
podczas imprezy pod nazwą II Bieg Świąteczny w dniu 26.12.2017 we Władysławowie.
Zapoznałem się z warunkami Regulaminu Biegu Świątecznego i w pełni je akceptuję.
Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. 2016.922) przez Organizatora w celach
związanych
z
przeprowadzeniem
I
Biegu
Wielkanocnego
oraz
w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w biegu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach, na
przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w biegu, na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych związanych z biegiem oraz materiałach
promocyjnych organizatorów biegu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne utrwalanie
i
publiczne
rozpowszechnianie
mojego
wizerunku
w
zakresie
związanym
z upowszechnianiem i promocją II Biegu Świątecznego w mediach.
* należy zakreślić właściwą odpowiedź.

Władysławowo: 02 kwietnia 2018 r.
……………………………………………………

Załącznik nr 2

DZIECKO / OSOBA NIEPEŁNOLETNIA
KARTA ZGŁOSZENIOWA
I Bieg Wielkanocny w dniu 02 kwietnia 2018 r. w COS-OPO „Cetniewo” we Władysławowie.
DANE RODZICA/OPIEKUNA
NAZWISKO………………………………………………………………………………………………..….
IMIĘ………………………………………………………………..…………………………………...……..
TELEFON………………………………………………………………………………………….…………..
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………….
DATA URODZENIA…………………………….…………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Zgadzam się na udział w biegu osoby niepełnoletniej:
…………………………………………………………………………………………………………………..tutaj

wpisujemy imię i nazwisko osoby niepełnoletniej
która znajduje się pod moją opieką. Oświadczam, iż wyżej wskazana osoba nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w II Biegu Świątecznym.
Zapoznałem się z warunkami Regulaminu II Biegu Świątecznego i w pełni je akceptuję.
Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. 2016.922) przez Organizatora w celach
związanych z przeprowadzeniem I Biegu Wielkanocnego oraz w celach archiwalnych. Każdej
osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w biegu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach, na
przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w biegu, na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych związanych z biegiem oraz materiałach
promocyjnych organizatorów biegu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne utrwalanie
i
publiczne
rozpowszechnianie
mojego
wizerunku
w
zakresie
związanym
z upowszechnianiem i promocją II Biegu Świątecznego w mediach.

Władysławowo: 02 kwietnia 2018 r.

……………….……………………………

