Regulamin „MINI JEŻOBIEGU” 2019
I .Organizator:
Katarzyna Jałowiec z ramienia Zgierskiego Sztabu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 5
ul. 1-go Maja 63 w Zgierzu
II .Termin i miejsce:
13 stycznia 2019 roku (niedziela) - 14:00
III .Start i meta:

1. Bieg trwa godzinę 14:00 - 15:00 .W czasie jego trwania zliczane są indywidualne
okrążenia zawodników. Po zakończeniu biegu i zliczeniu okrążeń sponsor wpłaci kwotę
bezpośrednio na konto WOŚP. 1 okrążenie = 1 zł

2. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia lub młodsza ale
warunkiem jest, że musi wystartować i biec z rodzicem/opiekunem

3. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną - liczba miejsc jest ograniczona

4. W dniu 13 stycznia (w dniu startu) będzie można odebrać numer startowy (a nie zapisywać się) w
godzinach 12:30 - 13:45 w wyznaczonym miejscu na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu. Każdy
zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego (opłatę startową) przelewem tradycyjnym w czasie rejestracji
elektronicznej (całość przeznaczona jest na WOŚP).
6. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.

7. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym
aktualnego stanu zdrowia a za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i stan ich zdrowia biorą
odpowiedzialność ich rodzice/opiekunowie.
8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą biec wraz z opiekunem.
9. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.

10. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i
podporządkowuje się jego warunkom.
IV. Zgłoszenia
1. W dniu 13 stycznia w godzinach 12:30 - 13:45 - będzie można tylko odebrać numer startowy a nie zapisywać
się!!!
2. Limit zgłoszeń
3. Z
 a zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając
formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go, wysłał zgłoszenie i opłacił wpisowe.

V. Opłata startowa
1. Każdy dokonuje opłaty w czasie rejestracji drogą elektroniczną wybierając kwotę jaką chce
wesprzeć Fundację WOŚP – minimum 30 zł
2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi

VI. Nagrody

1. Każdy zawodnik biegu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

2. Przed rozpoczęciem biegu zostaną rozlosowane upominki wśród zawodników
Postanowienia końcowe:
1. B
 ieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
5. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.

6. Rodzice/opiekunowie zapisując osobę, która nie ukończyła 18 roku życia na bieg
regulaminu co za tym idzie:

akceptują

Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników biegów
będą wykorzystywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego
paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska
uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy
sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
Każdy z uczestników biegu lub rodzic/opiekun w przypadku osób niepełnoletnich wyraża zgodę
na wykorzystanie wizerunku poprzez opublikowane na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych w
celu prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych dotyczących realizacji zajęć oraz
działalności Organizatora.
Rodzic/ opiekun jest świadomy stanu zdrowia osoby niepełnoletniej i oświadcza, że nie ma
przeciwwskazań do udziału w biegu.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność
rodzica/opiekuna i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

8. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
9.O
 rganizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

Organizator:
Katarzyna Jałowiec
Tel: 663-36-82-84
E-mail: jezobieg@gmail.com

