Regulamin – Baltic Kids Run – sztafeta dzieci
I Organizator
1. Organizatorem Baltic Kids Run, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie
RowerOver wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000367095 z siedzibą w Sopocie.
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II Cel
Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Integracja dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych.
III Termin, miejsce i dystans
Baltic Kids Run odbędzie się w dniu 23 maja 2020 r. w Gdańsku w ramach imprezy 6.
Pomorska Sztafeta Firm. Start, meta oraz strefy zmian będą umiejscowione na
stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Gdańsku (ul. Kazimierza Górskiego 1).
Kolejność startów w danej sztafecie odbywać się będzie od najmłodszego do
najstarszego uczestnika drużyny.
Starty odbywać się będą w grupach wiekowych w godzinach 11:30 -11:45
Łączna długość trasy wynosi 1600 m (4 x 400 m).
Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów ze względu na
bezpieczeństwo i komfort zawodników. O wszelkich zmianach informacje będą
zamieszczone na stronie www.sztafetafirm.org.
IV Uczestnictwo i zgłoszenia
Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 15 roku życia (decyduje rok urodzenia).
W Biegu biorą udział wyłącznie drużyny. Drużyna musi składać się z czterech osób.
Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w swojej drużynie.
Jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie, przy czym start w
każdej dodatkowej drużynie wymaga pokonania dodatkowego odcinka.
W biegu obowiązuje limit 30 sztafet.
Rejestracja prowadzona jest wyłącznie drużynowo. Drużynę zgłasza pełnoletni
opiekun sztafety podając nazwę drużyny oraz wszystkich członków zespołu w
kolejności w jakiej będą startować w sztafecie.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza
Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w
formie elektronicznej na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Wypełnienie Formularza
Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Udział w
Biegu mogą wziąć tylko drużyny, które dokonają pełnej rejestracji, dokonają opłaty
startowej i otrzymają numer startowy.

7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
8. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 21 maja 2020 roku, o ile wcześniej nie zostanie
wyczerpany limit miejsc. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze
Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
9. Pakiety startowe zawodnicy odbierają w Biurze Zawodów, które znajdować się na
terenine AWFiS Gdańsk, przy ulicy Kazimierza Górskiego w Gdańsku. Dokładna
lokalizacja biura zawodów podana będzie w komunikacie technicznym przed startem.
Godziny pracy biura:
• piątek, 22 maja 2020, 11:00-18:00,
• sobota, 23 maja 2020, 9:00-10:45.
10. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie dokumentu tożsamości ze
zdjęciem zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego oraz oświadczenia podpisanego
przez rodziców/ opiekunów prawnych o zdolności dziecka do udziału w biegu. Pakiet
startowy całej drużyny odbiera opiekun drużyny, który musi dostarczyć podpisane
zgody rodzica/opiekuna prawnego każdego dziecka startującego w sztafecie!
11. Pakiety startowe zawierają numery startowe oraz pałeczki sztafetowe.
12. Kolejność zawodników w sztafecie można zmienić do 21 maja 2020 r. do godziny
14:00 edytując dane na koncie w portalu www.elektronicznezapisy.pl lub w Biurze
Zawodów w godzinach otwarcia biura zawodów.
13. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który
nie posiada jeszcze numeru startowego, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. powyżej.
14. Opłata wpisowa wynosi 140 zł brutto za drużynę.
15. W przypadku dostępności miejsc, możliwe będzie opłacenie udziału za drużynę w
Biurze Zawodów. Płatność tylko gotówką.
16. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
17. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub
przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji
dotyczących Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i
analitycznych.
V Nagrody
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz
okolicznościowe dyplomy.
VI Uwagi końcowe
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod
karą dyskwalifikacji. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema
agrafkami z przodu.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez
obsługę Biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami i
wózkami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich
zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności
zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje lekarzy
dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.
7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
Biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
9. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że
Uczestnik, w tym wypadku Rodzic/Opiekun prawny, rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest podpisać własnoręcznie oświadczenie o
braku przeciwwskazań do udziału dziecka w Biegu.
11. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.
13. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji
handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w
dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu oraz Organizatora. Dane
osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o
przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb
administracyjnych i analitycznych oraz promocyjnych.
16. 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 Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych
oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom 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: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe 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,
informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O
zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej
Biegu.
18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

