REGULAMIN
TESTU wYTRZYMAŁOŚCIOWEGO
PRZY

2019
1. Organizator
•
•
•

Rada Dzielnicy Gdynia Dąbrowa
Fundacja Good Time
The North Event

2. Termin
7 grudnia 2019

3. Miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73, Gdynia Dąbrowa

4. Cel imprezy
a) popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży,
b) integracja mieszkańców Gdyni i jej dzielnic,

5. Zapisy
a) on-line na stronie elektronicznezapisy.pl
b) w biurze zawodów w godz. 12:20-13:15
Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na
miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów.

6. Uczestnictwo
a) w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu
wytrzymałościowego,
b) w zawodach można wystartować w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika,

c) każdy uczestnik musi posiadać z sobą dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze
zdjęciem (bądź zdjęcie dokumentu) informujący o roku urodzenia – celem weryfikacji kategorii w
biurze zawodów – brak dokumentu uniemożliwia udział,
d) wymagane jest, aby zawodnicy do 13. roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź
opiekunem prawnym,
e) niepełnoletni zawodnicy powyżej 13. roku życia, którzy nie mogą pojawić się z opiekunem, powinni
dostarczyć do biura zawodów zgodę rodzica podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego
(wymagany formularz dostępny na stronie każdych zapisów w „plikach do pobrania”),
g) warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z
regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą i kategorią,
h) pakiet startowy należy się tylko prawidłowo zapisanym zawodnikom.

7. Program minutowy
12:20 – start biura zawodów dla biegu 20 min.
13:15 – zamknięcie biura zawodów
13:30 – START biegu 20 min.
14:10 – dekoracja i zakończenie

8. Dystanse i kategorie wiekowe
Test wytrzymałościowy polega na pokonaniu jak największej ilości okrążeń w ciągu 20 min. Po upływie
tego czasu zawodnik ma prawo dokończyć ostatnie okrążenie. Wówczas liczy się kolejność wbiegu na
metę.

9. Nagrody w dniu imprezy
a) każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie,
b) pierwsze trójki OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn – puchary,

10. Wpisowe
•

21.11-6.12.2019r.:
Mieszkańcy Dąbrowy – 0 pln
Pozostali zawodnicy – 20 pln

•
•

W dniu zawodów:
Mieszkańcy Dąbrowy – 0 pln
Pozostali zawodnicy – 30 pln

•

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na poczet innego zawodnika.

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. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w
wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i 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) zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
c) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy
muszą posiadać je we własnym zakresie,
d) uczestnicy imprezy 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.
e) rodzic lub inny opiekun prawny, którego dziecko bierze udział w imprezie zgadza się na powyżej
przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, dopuszczając dziecko do
biegu, wyłącznie na własną odpowiedzialność,
f) zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników,
środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania
wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie
stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.
g) długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze,
h) ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
i) ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na stronie
elektronicznezapisy.pl.
j) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w
regulaminie rozstrzyga Organizator,
k) wszelkie spory rozstrzyga Organizator w porozumieniu z sędzią głównym, sędziami pomocniczymi i
osobami technicznymi.

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

