REGULAMIN
RODZINNEGO BIEGU „CZYSTE MIASTO GDAŃSK”

I. CEL IMPREZY
1. Propagowanie idei Czystego Miasta Gdańska z naciskiem na dbałość o publiczne tereny rekreacyjne i
sportowe.
2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Promocja działalności prośrodowiskowej Organizatora.
4. Promocja Miasta Gdańska.

II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Rodzinnego Biegu „Czyste Miasto Gdańsk” (dalej jako: bieg) jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.,
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, NIP: 583-000-20-19
2. Partner Biegu: Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
3. Realizator: 2Pi Group Sp. z o.o. sp.k. – ul. Myśliwska 70, 80-252 Gdańsk; NIP: 9571086666
4. Realizator działa w imieniu Organizatora.

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ ZASADY OGÓLNE
1. Rodzinny Bieg „Czyste Miasto Gdańsk” odbędzie się w dniu 15.09.2018 r.
2. Miejsce startu i mety Biegu: teren przy Szkole Podstawowej numer 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6,
80-180 Gdańsk.
3. Start Biegu: godzina 13:30, zawodnicy winni ustawić się w strefie startowej o godzinie 13:20.
4. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych sektorach oznaczonych zgodnie z
przewidywanym czasem ukończenia biegu.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Zawodnicy, zostaną o tym
zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Biegu nie później niż
24 godziny przed rozpoczęciem Biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze
strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Zawodnika.
6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed Biegiem i w jego trakcie przekazywać bieżące informacje przez
system nagłaśniający. Zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby
każdy Zawodnik słyszał komunikaty Organizatora i Sędziego Głównego.

IV. DYSTANS, TRASA BIEGU I LIMIT CZASU
1. Dystans Biegu wynosi ok 10 km.
2. Trasa Biegu nie posiada atestu PZLA, ma charakter crossowy, w przeważającej części po nawierzchni
szutrowej.
3. Trasa Biegu posiada nawierzchnię naturalną.
4. Trasa Biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub innych
przyczyn niezależnych od Organizatora, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Zawodników Biegu.
5. Oficjalnym czasem Biegu jest czas netto, liczony od momentu przekroczenia linii startu przez Zawodnika aż do
przekroczenia przez niego linii mety.
6. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 120 minut.
7. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu w przeciągu dwóch godzin, nie zostaną sklasyfikowani oraz będą
zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu.

8. Pozostawanie na trasie Biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również niestosowanie się do decyzji
sędziów przenosi na Zawodnika odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu
Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
9. Każdy zweryfikowany Zawodnik wraz z pakietem startowym otrzyma urządzenie elektroniczne (chip)
przyczepiony do numeru startowego, należy go umieścić w widoczny sposób z przodu ciała – najlepiej na
klatce piersiowej. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu skutkuje
dyskwalifikacją.

V. PUNKT NAWADNIANIA
1. Punkt nawadniania będzie znajdował się na mecie Biegu oraz na półmetku.
2. W punkcie nawadniania będzie dostępna woda mineralna.
3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek Zawodników.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 15.09.2018 r. (włącznie) ukończą 16 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika, który nie ukończył 18 lat, do uczestnictwa w Biegu jest złożenie
podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia,
pozwalającego na uczestnictwo w Biegu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ww.
oświadczenie dostarcza się przy odbiorze pakietu startowego.
3. Biuro Biegu będzie się mieścić w oznakowanym namiocie.
4. Biuro Biegu będzie czynne w następujących dniach i godzinach: 15 września 2018 (sobota) w godzinach 9.30 –
13.00.
5. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze
Biegu dokumentu tożsamości.
4. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników.
5. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startu w Biegu osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych
lub Nordic Walking lub innych tego typu, jak również startu ze zwierzętami lub z wózkami biegowymi. Osoby,
które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej, zostaną zdyskwalifikowane i zobowiązane do
opuszczenia trasy Biegu.
6. Na teren całego Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji
oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
7. Zawodnikom oraz innym osobom znajdującym się na terenie Biegu, w tym w szczególności na trasie Biegu,
zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie
trwania Biegu.
8. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna
akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka
wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i
życia. Dopuszcza się do startu w Biegu wyłącznie uczestników posiadających dobry stan zdrowia,
nieposiadających przeciwwskazań medycznych.
c. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie
przez Organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
d. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
i. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie.

9.
10.
11.
12.
13.

ii. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
iii. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
iv. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
v. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
vi. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz
poszanowania pozostałych Zawodników.
Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub
zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
Na trasie Biegu mogą przebywać jedynie Zawodnicy, obsługa Biegu oraz pojazdy posiadające przepustkę
Organizatora.
Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany chipów bądź numerów startowych między
Zawodnikami pod rygorem dyskwalifikacji.
Zawodników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

VII. OPŁATA STARTOWA
1. Od Zawodników pobiera się opłatę startową w wysokości 25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć złotych).
2. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu obsługującego elektroniczne płatności, do
którego po zakończeniu rejestracji Zawodnik zostanie przekierowany.
3. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji, najpóźniej do dnia 13.09.2018 r. (czwartek) do godz.
23:59. Za datę wpłaty opłaty startowej uważa się datę uznania płatności na portalu obsługującym
elektroniczne płatności. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane, a opłata startowa zwrócona.
4. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu zgłoszeń wraz z opłaceniem opłaty startowej, termin
zamknięcia list startowych oraz przyjmowania opłaty startowej następuje przed datą 14.09.2018r. (Przykład:
Jeśli w dniu 05.09.2018 zostanie wyczerpany limit zgłoszeń, nie będzie już możliwe dokonanie płatności.)
5. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej wpłaty opłaty startowej jest pojawienie się przy imieniu
i nazwisku na liście startowej informacji „opłacono”.
6. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości, Zawodnik jest zobowiązany do
niezwłocznego dopłacenia różnicy.
7. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na Biegi odbywające się w latach
następnych, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
8. Kwota 5 złotych z opłaty startowej zostanie przekazana przez Organizatora na cel charytatywny.

VIII. ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
Biegu od dnia 1.08.2018 r. do dnia 13.09.2018 r. (czwartek) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu
zgłoszeń
w zależności, co nastąpi wcześniej.
2. Organizator ustala limit uczestników Biegu na 300 osób.
3. O udziale w Biegu decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowych miejsc dla zaproszonych gości.
2. Odbiór pakietów startowych (chipów i numerów startowych) jest możliwy osobiście, w dniu 15.09.2018 r.
w namiocie biura Biegu w godzinach 9:30 - 13:00 UWAGA!!! Nie ma możliwości zgłoszenia się do udziału
w Biegu w dniu 15.09.2018 r.
3. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu weryfikacji
i odbioru pakietu startowego.

4. Odbiór pakietu startowego przez osoby trzecie możliwy będzie tylko za okazaniem upoważnienia (załącznik
nr 2), kserokopii dowodu osobistego zawodnika (do wglądu) oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej do
odbioru.
5. Zabronione jest przekazywanie lub odsprzedaż pakietu startowego osobie trzeciej. Zagubienie pakietu
Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura Biegu przed startem, aby uniknąć odpowiedzialności za jego
zagubienie.

IX. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW
1. Klasyfikacja Zawodników Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a. klasyfikacja generalna mężczyzn,
b. klasyfikacja generalna kobiet,
c. wiekowa: mężczyzn i kobiet zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Klasyfikacja kobiet
1. K16 kobiety od 16 lat do 19 lat
2. K20 kobiety od 20 lat do 29 lat
3. K30 kobiety od 30 lat do 39 lat
4. K40 kobiety od 40 lat do 49 lat
5. K50 kobiety od 50 lat do 59 lat
6. K60 kobiety od 60 lat do 69 lat
7. K70 kobiety od 70 lat i więcej
Lp. Klasyfikacja mężczyzn
1. M16 mężczyźni od 16 lat do 19 lat
2. M20 mężczyźni od 20 lat do 29 lat
3. M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat
4. M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat
5. M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat
6. M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat
7. M70 mężczyźni od 70 lat i więcej
2. przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia Zawodnika, a nie rok i miesiąc.
3. Kategoria specjalna: Pracownicy ZU (Zakładu Utylizacyjnego).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych specjalnych klasyfikacji.

X. NAGRODY
1.
2.
3.
4.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu Biegu ok. godz. 15:00 w okolicy mety Biegu.
Nagrody przyznawane będą w klasyfikacji generalnej.
Każdy Zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma okolicznościowy medal.
Wśród Zawodników zostaną rozlosowane nagrody specjalne. O przyznaniu nagrody specjalnej nie decyduje
wybór Zawodnika ani zajęte miejsce.

XI. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT
1. Przebieralnie dla Zawodników Biegu znajdować się będą w oznakowanych miejscach przy Biurze Biegu.
2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. Worki dostarcza
Organizator wraz z pakietem startowym.
3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. W przypadku zagubienia numeru startowego, rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane za okazaniem
dowodu osobistego, po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez innych
Zawodników.

5. Zagubienie numeru startowego przez Zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrany,
oznaczony tym samym numerem worek na depozyt przez inną osobę.
6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni oraz depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Depozyt czynny będzie od godziny 10:00 do godziny 15:30

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Biegu.
2. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do
formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
3. Pomocą na trasie Biegu objęci są tylko Ci Uczestnicy, którzy mają przypięty widoczny numer startowy i ich
dane personalne są zgodne z wpisanymi u Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy
Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu Zawodników na Bieg.
5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Zawodnika. Rezygnacja
z uczestnictwa w Biegu nie upoważnia do zwrotu opłaty startowej przez Organizatora.
6. Każdy Zawodnik bierze udział w Biegu osobiście i na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku Zawodników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie wpisowego
oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość 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. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody Zawodników, które
wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu.
9. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,
wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim.
10. Organizator nie zapewnia Zawodnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub partycypacją Zawodnika w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym
związanych.
11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis Zawodnika na
formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich
pełną akceptację.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Zawodników wywiadu, robienia mu zdjęć
i filmowania na potrzeby promocyjne i wykorzystania tych materiałów w Internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby promocyjne.
13. Każdy Zawodnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki
piersiowej.
14. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne podanie danych osobowych w postaci imienia nazwiska, miejscowości
oraz roku urodzenia na liście startowej oraz liście wyników.
15. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne podanie danych osobowych podczas ogłoszenia wyników Biegu.
16. Przez przekazanie do Realizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby
przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne
i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Realizatora imprezy.

17. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Realizatora i zawarte w formularzu startowym
zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Realizator
nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
18. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach PZLA, w szczególności
dotyczy to asysty Zawodników przez osoby nieuczestniczące w Biegu, biegnące z Zawodnikiem lub jadące na
rowerze.
19. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu startu do
zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym, a także na mecie Biegu do godziny 15:00. Organizator
nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego
Biegu. Decyzje podjęte przez koordynatora medycznego Biegu lub przez obsługę medyczną co do udziału
Zawodnika w Biegu są niezawisłe oraz wiążące wobec Zawodnika. Nie zastosowanie się przez Zawodnika do
zaleceń koordynatora medycznego Biegu lub obsługi medycznej powoduje jego dyskwalifikację.
20. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 15 września 2018 r. do godziny 15:00 w biurze Biegu.
Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej
w dniu 20 września 2018 r. do godziny 15:00. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane.
21. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Zawodnika z przestrzegania jego warunków.
22. Regulamin może być zmieniony przez Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zawodników poprzez zamieszczenie informacji o zmianie i zestawienia
zmian na stronie internetowej biegu.
23. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób i
służb porządkowych Realizatora zabezpieczających trasę Biegu.

Data aktualizacji:
16.07.2018

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/podopiecznego:
…………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka /podopiecznego);
w Rodzinnym Biegu „Czyste Miasto Gdańsk” (dalej jako Bieg), który odbędzie się w dniu 15.09.2018 r.,
organizowanego przez: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 (dalej jako ZUT)
Oświadczamy, że:
- znany jest nam cel, charakter i regulamin Biegu,
- akceptujemy regulamin Biegu,
- u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub
uniemożliwić jego udział w Biegu,
- wyrażamy zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku lub wypowiedzi naszego dziecka/ podopiecznego oraz
jego danych osobowych przez ZUT w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją
i przeprowadzeniem Biegu i wydarzeniami jemu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie,
materiałach graficznych,
- wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego udostępnionych w związku
z udziałem w Biegu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku (RODO),
- wyrażamy zgodę na publiczne ogłoszenie wyniku Biegu oraz na publiczne podanie danych osobowych naszego
dziecka/podopiecznego w postaci jego imienia i nazwiska.
Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka:
złożone dnia …………………………………………… w …………………………………………………………
..........................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Zam. ……………………………………………………………….Dowód tożsamości numer ……………………
.................................................................................................
czytelny podpis
..........................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Zam. ……………………………………………………………….Dowód tożsamości numer ……………………
.................................................................................................
czytelny podpis

Załącznik nr 2

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO
Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………………
legitymująca/y się dowodem osobistym numer........................................................................................................
upoważniam Panią/Pana............................................................................................................................................
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer.................................................................................
do odebrania mojego pakietu startowego Rodzinnego Biegu „Czyste Miasto Gdańsk”. Do upoważnienia dołączam
ksero dowodu osobistego (do wglądu) oraz podpisane poniższe oświadczenie.
Upoważniający:
….……………………………………..................... …….……………………………………………..
Imię i nazwisko,

data czytelny podpis

OŚWIADCZENIE (wypełnia Upoważniający)
Ja, niżej podpisany………………….…………………………………………………………………………………………
zamieszkały w ……………………………………………………………………………………….……………………………….
legitymujący się dowodem osobistym numer……………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Rodzinnego Biegu „Czyste Miasto Gdańsk” i zobowiązuję się
do jego przestrzegania. Ponadto oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Rodzinnym Biegu „Czyste Miasto Gdańsk”
i startuję w nim na własną odpowiedzialność.
W Rodzinnym Biegu „Czyste Miasto Gdańsk” wystartuję osobiście w odebranym w pakiecie od Organizatora numerze
startowym. W przypadku zagubienia pakietu mam obowiązek zgłoszenia tego przed Biegiem w Biurze Zawodów, gdyż
w przypadku uczestnictwa w Biegu osoby nieuprawnionej z moim numerem startowym, zobowiązuję się do pokrycia
wszystkich kosztów związanych z wyłączenia OC Organizatora bezzwłocznie i bez ograniczenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku lub wypowiedzi przez ZUT w celach
promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Rodzinnego Biegu „Czyste Miasto
Gdańsk” i wydarzeniami mu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach
graficznych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez każdego z Organizatorów moich danych osobowych
udostępnionych w związku z udziałem w Rodzinnym Biegu „Czyste Miasto Gdańsk” zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Rodzinnego Biegu „Czyste Miasto Gdańsk” oraz na
publiczne podanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

…………………………………………………….
czytelny podpis, data

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Realizatorem imprezy RODZINNY BIEG „CZYSTE MIASTO GDAŃSK” jest 2Pi Group sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Gdańsku
Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora
i Realizatora imprezy jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz roku
urodzenia a także wizerunku utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych i stronach internetowych
oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji celów, jak również w publikacjach, prezentacjach,
materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i
elektronicznej) rozpowszechnianych dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),
dalej jako „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych Uczestników przy zapisach poprzez platformę www.zapisyonline.com jest
S4 Daniel Nowak, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa NIP: 9482184580
 dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o
której mowa w pkt. 4 powyżej;
 odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług
technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 dane osobowe Uczestników w nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego);
 dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych;
 wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym
ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
Uczestnik rejestrując się na wydarzenia wyraża zgodę również na przetwarzanie danych przez Administratora,
Organizatora i Realizatora wydarzenia.

