REGULAMIN
II MARSZU NW4KALISZ
§1
Cel imprezy
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja Nordic Walking jako formy rekreacji, która pomaga zachować witalność i zdrowie w każdym
wieku.
Promocja Miasta Kalisza.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Kalisza, powiatu kaliskiego i
terenu całej Polski, w tym integracja środowiska sympatyków Nordic Walking.
Popularyzacja prawidłowej techniki Nordic Walking.
§2
Organizator

1.

Klub sportowy Kalisia Nordic Team - www.facebook.com/kalisia.nordic/, www.kntkalisz.pl
§3
Termin i miejsce zawodów

1.
2.
3.
4.

Termin zawodów: 25.04.2020r.
Miejsce zawodów: Boisko Centrum Kultury i Sztuki, ul. Łazienna 6 w Kaliszu, Park Miejski w Kaliszu.
Start zawodów: godzina 10:00. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 8:30.
Biuro zawodów: Boisko Centrum Kultury i Sztuki, ul. Łazienna 6 w Kaliszu.
§4
Trasa i dystans

1.
2.
3.
4.

Typ trasy: szutrowa, ścieżki parkowe.
Długość trasy: około 5 km.
Trasa zawodów oznaczona za pomocą taśm biało-czerwonych.
Uczestnicy zobowiązani są przed startem do zapoznania się z mapą trasy II MARSZU NW4KALISZ –
Załącznik nr 1, a podczas marszu do poruszania się zgodnie z trasą określoną na mapie oraz informacjami
podanymi przez organizatora przed startem.
§5
Program zawodów

08:30 - 09:30 Otwarcie Biura zawodów, rejestracja uczestników
09:40
Odprawa techniczna i rozgrzewka
10:00
Start zawodów
11:00
Występy dziecięcych grup
11:45
Losowanie nagród
Czas pracy punktu żywieniowego: od godz. 11:00 do 12:30.
§6
Pomiar i limit czasu
1.
2.
3.
4.
5.

Marsz ma charakter rekreacyjny.
Podczas marszu nie będzie dokonywany pomiar czasu.
Organizator określa limit czasu 90 minut na przejście trasy II MARSZU NW4KALISZ.
Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w wyznaczonym przez organizatora czasie, zobowiązani są do
zejścia z trasy marszu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie marszu po upływie
wyznaczonego czasu.
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§7
Punkt żywieniowy
Punkt żywieniowy znajduje się przy mecie zawodów. Do dyspozycji uczestników będą woda oraz ciepły posiłek.
§8
Wyposażenie zawodnika
Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:
− trwale przymocowany do koszulki i znajdujący się w widocznym miejscu numer startowy;
− odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych;
− własne kije do Nordic Walking.
Organizator zapewnia wypożyczenie kijów Nordic Walking dla 15 osób po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
(693-619-495 od 10.04.2020r.)
§9
Uczestnictwo i zgłoszenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 25.04.2020 r. ukończy 18 lat. W przypadku
osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów – załącznik nr 2.
Uczestnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, iż startują w marszu na własną
odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwskazania lekarskie do udziału w marszu.
Wszyscy uczestnicy marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.
Każdy uczestnik winien stawić się z numerem startowym, przypiętym do koszulki w widocznym miejscu
(na plecach - z tyłu) oraz naklejką z nr startowym z przodu.
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich
podpisaną zgodę na udział w zawodach.
Każdy uczestnik przed rozpoczęciem marszu, podczas odbierania pakietu startowego w Biurze zawodów,
podpisuje oświadczenie RODO i zgodę na wykorzystanie wizerunku. – załącznik nr 3
§ 10
Zgłoszenia i zapisy

1.
2.

Warunkiem uczestnictwa w II MARSZU NW4KALISZ jest prawidłowe wypełnienie Formularza
Rejestracyjnego.
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach można dokonać poprzez:
−
podaną w późniejszym terminie poprzez media społecznościowe platformę z zapisami elektronicznymi
−
email: kntkalisz@wp.pl - w dniach 21-24.04.2020r.
−
tel. 533 729 518 - w dniach 21-24.04.2020r.
−
w Biurze Zawodów w dniu 25.04.2020 r. przy Centrum Kultury i Sztuki, ul. Łazienna 6 w Kaliszu
od godz. 08:30 do godz. 09:30.
§ 11
Wpisowe

1.

2.

3.
4.

Opłata za udział w zawodach pokrywa całkowity udział imprezie i wynosi:
25 zł – termin wpłaty do 20.04.2020 r.
40 zł – termin wpłaty od 21.04.2020 r. do 25.04.2020 r.
Wpłat można dokonać:
−
na konto klubu sportowego Kalisia Nordic Team
−
gotówką w dniu marszu.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły marszu lub nie wzięły udziału w
zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na inną osobę.
Organizator nie wystawia faktur/rachunków za opłatę w uczestnictwie w zawodach.
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§ 12
Świadczenia startowe
Każdy zarejestrowany uczestnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
− numer startowy;
− oznakowaną trasę;
− wodę i posiłek regeneracyjny na mecie;
− dyplom uczestnictwa i medal;
− obsługę techniczną;
− dobrą zabawę i super atmosferę;
− dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów.
W przypadku dokonania opłaty za udział w zawodach po 20.04.2020 roku, organizator nie gwarantuje otrzymania
medalu oraz posiłku regeneracyjnego.
§ 13
Nagrody, losowanie nagród
1.
2.

Organizator przewiduje pięć nagród rzeczowych oraz pucharów dla najlepszych techników Nordic Walking,
którzy zostaną wybrani przez kapitułę składającą się z reprezentantów różnych grup NW z całej Polski.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest opłacenie startu w imprezie oraz:
a) wrzucenie kartki z pakietu startowego do urny losowania,
b) okazanie numeru startowego w celu odebrania nagrody.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, wszelkich zasad i przepisów, które
mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach oraz zasad fair play.
Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie II MARSZU NW4KALISZ.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie
Organizator
będzie
informował
na
stronie
internetowej
Marszu,
czyli
na
fanpage
www.facebook.com/kalisia.nordic/.
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku bardzo
złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu
uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i
marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów marszu.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z
uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w intrenecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz
na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być
bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizji, radiu,
gazetach, magazyny, stronach internetowych na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
swojego wizerunku oraz informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Marszu oraz innych
wydarzeń organizowanych przez Klub Kalisia Nordic Team.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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Załącznik nr 1 - Mapa trasy II MARSZU NW4KALISZ

Wersja on-line: https://drive.google.com/open?id=10bYInhc_cRfGEEeWxraf-G5z41z4nArL&usp=sharing

Załącznik nr 2
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA (OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)
W II MARSZU NW4KALISZ W DNIU 25.04.2020 r.

…………………………………………………………..…..
Imię, nazwisko rodzica (opiekuna)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………
w II marszu NW4KALISZ. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i bierze udział w marszu za moją wiedzą i
odpowiedzialnością, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

25.04.2020 r. ……………………………………………….
podpis rodzica (opiekuna)
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Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna II MARSZU NW4KALISZ
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Klub Sportowy Kalisia Nordic Team (dalej Klub KNT).
2. Z Administratorami można kontaktować się telefonicznie lub drogą e-mailową:
Klub KNT - tel.: 693055600 / 510172714, e-mail: kntkalisz@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane (imię i nazwisko) są przetwarzane w następujących celach:
a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych oraz listy startowej
c) przygotowania i wydania pakietów startowych
d) dokonania indywidulanej dekoracji za najlepszą technikę marszu nordic walking
e) umieszczenia wizerunku na profilu facebook Klubu KNT, stronie internetowej www.kntkalisz.pl, serwisie YouTube
na kanale Klubu KNT, w mediach.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Korzystanie z imprezy organizowanej przez Klub KNT jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt 3e klauzuli.
Klub KNT zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku
w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w
szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych oraz Klubu
KNT, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
oraz Klub KNT a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Klub KNT, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Klub KNT zapewnia, że wizerunek Uczestników imprezy nie
będzie wykorzystywany przez nie w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego
użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Każdy kto korzysta z imprezy organizowanej przez Klub KNT i nie wyraża zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych
dokonywanych przez Klub KNT w celach promocyjnych i rozpowszechniania ich działań jest obowiązany
zgłosić to organizatorom imprezy.
4. Administratorzy danych osobowych nie przekazują danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Odbiorcami Pani/Pana będą podmioty zewnętrzne przygotowujące i drukujące numery startowe oraz listę z
wynikami poszczególnych biegów, a także użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej
www.kntkalisz.pl oraz kanału YouTube.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:
- w zakresie pkt 3. a-d - do 31.12.2020r.
- w zakresie pkt 3.e – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz prawo usunięcia danych i prawo przenoszenia danych, a nadto prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Jeżeli podanie danych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcia zgody należy dokonać w formie elektronicznej na adres: kntkalisz@wp.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanej
imprezie.
10. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
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