Regulamin I Ligi Biegowej Run Beach Morning sezon 2020/2021

I. ORGANIZATOR
Organizatorem I Ligi Biegowej Run Beach Morning sezon 2020/2021 jest:
1. Sportplay Sp. z o.o.
Mroczno 70
13-324 Grodziczno
NIP: 8771483271
kontakt@sportplay.pl

II. CEL IMPREZY
1. Promocja biegania i aktywności fizycznej, a także integracja środowiska biegaczy i osób
aktywnie uprawiających sport w Polsce.
2. Pomoc materialna, logistyczna, społeczna oraz promocja pomocy materialnej dla dzieci
będących pod opieką Hospicjów oraz Funduszu Dzieci Osieroconych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę
startową (poprzez wykupienie jednego z dostępnych pakietów).

IV. ZASADY LIGII
1. Liga Biegowa ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński.
Bieg nie jest biegiem masowym.
2. Liga Biegowa ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy Uczestnik sam wyznacza sobie
trasę, dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktu poniżej.
3. Liga Biegowa odbywa się w terminie od listopada 2020 do września 2021 roku. Uczestnicy
zobowiązują się przebyć symboliczny dystans 5 km, dziesięć razy w terminach wskazanych
przez organizatora. Dystans pokonujemy biegiem lub truchtem.
4. Nie zakłada się pomiaru czasu przez Organizatora, ani limitu czasu. Każdy Uczestnik
dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
5. W przypadku braku obostrzeń epidemicznych, ostatni 10 bieg (finałowy) planowany
jest jako bieg nie-wirtualny. Rywalizacja bezpośrednia na dystansie 5 km.
6. Po ukończeniu każdego z biegów Uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów
ze swoimi wynikami na adres: biurozawodow@sportplay.pl
.
7. Organizator prosi także o umieszczenie zdjęć z biegów Uczestników w stylu selfie na kontach
Facebook lub Instagram Uczestnika z oznaczeniem Run Beach Morning #ligabiegowaRBM.
8. W trakcie trwania zawodów prowadzona będzie przez organizatora tabela wyników: biegu
indywidualnego, tabela ligowa (punkty do tabeli będą dodawane wg. listy, która zostanie
udostępniona na 10 dni przed pierwszym biegiem. Wysokość punktacji zależy od ilości
zgłoszeń.
9. Obok tabeli indywidualnej prowadzona będzie tabela grupowa. Czterech uczestników,
zgłasza swoją drużynę w specjalnym zgłoszeniu podczas elektronicznych zapisów. Wszelkie
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zasady
są identyczne jak w biegu indywidualnym, jedną różnicą jest sumowanie 4 czasów, które
łącznie dają jeden wynik.

V. ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY
1. Zgłoszenia do danego biegu odbywać się będą poprzez wykupienie pakietu na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/46/liga-biegowa-rbm.html
Terminy zapisów:
- na LISTOPAD: zapisy od 19.10. do 30.11. do godz. 24:00
- na GRUDZIEŃ: zapisy od 19.10. do 31.12. do godz. 24:00
- na STYCZEŃ: zapisy od 19.10. do 31.01. do godz. 24:00
- na LUTY: zapisy od 19.10. do 28.02. do godz. 24:00
- na MARZEC: zapisy od 19.10. do 31.03. do godz. 24:00
- na KWIECIEŃ: zapisy 19.10.. do 30.04. do godz. 24:00
- na MAJ: zapisy od 19.10. do 31.05. do godz. 24:00
- na CZERWIEC: zapisy od 19.10.do 30.06. do godz. 24:00
- na LIPIEC: zapisy: od 19.10. do 31.07. do godz. 24:00
- na SIERPIEŃ: zapisy od 19.10.do 26.08. do godz. 24:00

Zakup PAKIETU 1O BIEGÓW będzie możliwy od dnia 19.10. 2020
do dnia 30.11.2020r. do godziny 24:00

2. Pakiety startowe:
- OPEN MAX – pakiet 10 biegów – 299 zł
- OPEN MEDAL – pakiet 5 biegów – 169 zł
- OPEN BIEG – start w 1 biegu - 39,99 zł 5 % rabatu na kolejny bieg (OFERTA WAŻNA TYLKO
1 raz na 1 uczestnika)
3. Istnieje możliwość zakupu dowolnej liczby pakietów jednorazowo. Pakiety nie podlegają
wymianie ani zwrotowi.
4. Wybraną przez Organizatora formą dostawy pakietu jest wysłanie listu poleconego
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej na adres podany przy rejestracji.
W przypadku, gdy Uczestnik jest zainteresowany inną formą dostawy lub odbiorem
osobistym – jest zobowiązany wysłać informację w tej sprawie na adres e-mail:
biurozawodow@sportplay.pl
5. Proces rejestracji:
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1) Uczestnik wybiera pakiet na stronie internetowej:
https://elektronicznezapisy.pl/46/liga-biegowa-rbm.html
2) Uczestnik dokonuje zakupu przez stronę.
3) Uczestnik opłaca pakiet.
4) Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z cyklem biegów Ligi Biegowej Run Beach Morning
2020/2021, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora z dopiskiem
„Liga Biegowa RBM - Reklamacja”, do siedmiu dni po zakończeniu biegu, którego reklamacja
dotyczy, drogą elektroniczną na adres: biurozawodow@sportplay.pl.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu
nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące cyklu biegów Ligi Biegowej Run Beach Morning rozpatrywane będą
w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących cyklu biegów Ligi Biegowej Run
Beach Morning będzie ostateczna.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia LIGI BIEGOWEJ,
do dostarczenia wykupionych przez Uczestników pakietów, na podane przez nich adresy
wysyłki.
2. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w zawodach Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.
4. Prosimy aby pamiętać, że wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa,
gdyby Uczestnik w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle –
jest proszony o zrezygnowanie z dalszej aktywności.
5. Przed przystąpieniem do pokonywania wybranych dystansów, zwłaszcza takich których
jeszcze nigdy Uczestnik nie pokonywał, prosimy o zastanowienie się czy Uczestnik
jest wystarczająco przygotowany na taki wysiłek.
6. Każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi najpóźniej do 3 dni przed startem danego biegu
zostanie przypisany numer startowy do samodzielnego wydruku. Uczestnik jest proszony
o jego podanie przy przesłaniu zdjęcia z wynikami. Numer startowy zostanie wysłany
na podany przy rejestracji adres e-mail.
Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1. Firmy
Sportplay Sp. z o.o. Mroczno 70, 13-324 Grodziczno, NIP: 8771483271,
kontakt@sportplay.pljako współadministrator będzie przetwarzała dane osobowe.
Uczestników biegu zgodnie z art. 13 i 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
2. Dane współadministratora to Firmy :
Sportplay Sp. z o.o.
Mroczno 70
13-324 Grodziczno
NIP: 8771483271
kontakt@sportplay.pl
3. Każdy Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając
wiadomość na adres pocztyelektronicznej:
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia
biegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów jest zgodne z prawem
i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane od dnia otrzymania zgody do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych.
7. Odbiorcami danych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
przy realizacji biegu.
8. Udostępnione dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu
ani przekazywaniu do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
9. Każdy Uczestnik posiada prawo do żądania od Organizatorów dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).
10. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe:
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
11. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w biegu.
12. Każdy Uczestnik biegu dokonując świadomej i dobrowolnej rejestracji na stronie
wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych (imienia,
nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki pakietu, wizerunku i głosu w postaci zdjęcia
lub filmu) przez Fundację Hospicyjną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
13. Tym samym, każdy Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie
jego wizerunku i głosu, w szczególności poprzez jego publikację na stronach internetowych
i na profilach społecznościowych Organizatora biegu.
14. Jednocześnie Organizatorzy zapewniają, że utrwalony wizerunek nie narusza dóbr osobistych
Uczestnika i zostanie wykorzystany wyłącznie do informacji i promocji działań statutowych.
15. Dane osobowe zbierane przez pozostałych współadministratorów są przetwarzane zgodnie
z zapisami na stronach:
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https://elektronicznezapisy.pl/46/liga-biegowa-rbm.html
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. „Regulamin I Ligi Biegowej Run Beach Morning” zostaje ustalony na czas nieokreślony,
jednakże Organizator zapewnia sobie możliwość jego zmiany, bez konieczności
informowania o tym oraz bez podania przyczyny.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeksu
Cywilnego.
4. Treść niniejszego Regulaminu stanowi własność Organizatora i nie może być
rozpowszechniana ani powielana bez ich zgody.

