#

REGULAMIN
GRA
MIEJSKA
Z PUCHAREM GDYNI #2
1. Organizator
•
•

Fundacja Good Time
The North Event

2. Termin
•

26.07.2020

3. Cel imprezy
a. popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży,
b. zachęcenie do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
c. promocja zdrowego stylu życia.

4. Zapisy
Na stronie internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/event/5006.html

5. Uczestnictwo
a. w wyzwaniu mogą brać udział dorośli dzieci i młodzież bez przeciwwskazań lekarskich do
uprawiania sportu wytrzymałościowego,

b. w drużynie co najmniej 2 osobowej musi znajdować się co najmniej jedna osoba
dorosła,
c. zabrania się pokonywania trasy autem.

6. Trasa
Około 10 km lub około 4 km, niema wyznaczonej dokładniej trasy, uczestnicy sami wybierają,
którymi drogami się poruszają.

7. Zasady na 10 km
1. Odbierz kartę startową w biurze zawodów na ul. Olimpijskiej 2 w godzinach 9:0012:00
2. Pokonaj około 10km trasę: rowerem (dozwolone są przyczepki, foteliki) lub pieszo.
3. Odszukaj 6 punktów ukrytych w centrum Gdyni – potrzebować do tego będziesz
telefonu komórkowego z możliwością wysyłki 6 sms-ów,
4. Udokumentuj obecność w określonych miejscach, robiąc zdjęcia telefonem lub
aparatem.
5. Zamień wypełnioną kartę na medal wraz z dyplomem w biurze zawodów do godziny
16:00.

. Zasady na 4 km
1. Odbierz kartę startową w biurze zawodów na polance Redłowskiej w godzinach 9:0012:00
2. Pokonaj około 4 km trasę.
3. Odszukaj 3 punkty ukrytych w centrum Gdyni – potrzebować do tego będziesz
telefonu komórkowego z możliwością wysyłki 3 sms-ów,
4. Udokumentuj obecność w określonych miejscach, robiąc zdjęcia telefonem lub
aparatem.
5. Zamień wypełnioną kartę na medal wraz z dyplomem w biurze zawodów do godziny
16:00.

8. Nagrody
Każda drużyna po pokonaniu trasy otrzyma medal wraz z dyplomem.
Najszybsza drużyna otrzyma puchar (wyślemy go pocztą).

9. Wpisowe
Wpisowe dla jednej drużyny wynosi 20-26 zł i zależy od terminu zgłoszeń

10. Zgłoszenia
on-line: https://elektronicznezapisy.pl/event/5006/strona.html

11. Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza
Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce
prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf
b) Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
c) Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie

umowy) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą.
d) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
e) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział
w niniejszej imprezie.
f) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

12. Postanowienia końcowe:
a) Gra terenowa ma charakter rekreacyjny, każda drużyna pokonuje ją we własnym zakresie,
b) organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy
muszą posiadać je we własnym zakresie,
c) uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w grze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych.
d) rodzic lub inny opiekun prawny, którego dziecko bierze udział podczas wyzwania zgadza się na
powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się z uczestnictwem w wyzwaniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, dopuszczając
dziecko do aktywności, wyłącznie na własną odpowiedzialność,
e) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w
regulaminie rozstrzyga Organizator,
f) wszelkie spory rozstrzyga Organizator.

13. Kontakt:
Biuro Pucharu Gdyni
@: biuro@puchargdyni.pl
tel.: 58 688 88 51
pon. - pt. | 9:00 - 16:00

