REGULAMIN
ONE TERMINAL RUN GDYNIA HUTCHISON PORTS
1. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu „One Terminal Run” w ramach którego organizowane są:
(1) bieg na dystansie około 5 km (zwanym dalej „Biegiem”);
(2) bieg na dystansie około 1 mili morskiej (zwany dalej Biegiem na 1 Milę Morską);
zwane dalej łącznie („Wydarzeniem” lub „Imprezą”) jest:
• The North Event Krzysztof Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Krzysztof Walczak The North Event, NIP 9581469044, REGON 220782162, w Gdyni, przy
ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6 (81-185)

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Współorganizatorami Biegu i Biegu na Milę Morską są:
• Ocean Network Express (Europe) ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział
w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Gdańsk-Północ

w Gdańsku,

VIII Wydział

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000708580, NIP 2040005430, REGON
36898509000000;
•

Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy

KRS, pod numerem

KRS:

0000056295,

NIP 5860020200, REGON 190425189, o kapitale zakładowym w wysokości 11.379.300,00 zł
w całości wpłaconym;
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Szczegółowe informacje na temat Współorganizatorów są dostępne na stronach
internetowych: www.gct.pl, www.one-line.com

3.TERMIN I MIEJSCE
26.06.2022

–

Gdyński

Terminal

Kontenerowy

(ul.

Energetyków

5,

Gdynia)

4. CEL IMPREZY
•

Integracja branży logistycznej,

•

promocja aktywności na świeżym powietrzu i zdrowego stylu życia,

•

promocja biegów.

5. PROGRAM MINUTOWY WYDARZENIA I BIURO ZAWODÓW
Sobota 25 czerwca 2022 roku:
13:00 - 18:00 - wydawanie pakietów w biurze zawodów
Niedziela 26 czerwca 2022 roku:
15:00 – 17:30 – wydawanie pakietów startowych
18:00 – start Biegu na 1 Milę Morską
18:25 – dekoracja Biegu na 1 Milę Morską
19:00 – start Biegu 5 km
19:50 – dekoracja zakończenie imprezy

6. UCZESTNICTWO
•

w Imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu wytrzymałościowego,

•

warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest weryfikacja z dowodem tożsamości
i dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem oraz pokonanie
całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą,

•

Każdy uczestnik podczas przejścia kontroli bezpieczeństwa (wejścia do strefy startu)
oraz przebywania na terenie na którym będzie odbywało się Wydarzenie musi posiadać
ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym weryfikację.

•

uczestnicy biegów na dzień Imprezy, muszą mieć ukończone 18 lat,

•

osoby, które w przeciągu 14 dni od rejestracji elektronicznej nie dokonają opłaty
startowej mogą zostać wykreślone z listy osób zapisanych,
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•

ustala się limit:
a) 240 zapisanych i opłaconych zawodników w Biegu na 1 Milę Morską,
b) 370 zapisanych i opłaconych zawodników w Biegu na 5 km.

•

Uczestnicy deklarują start na własną odpowiedzialność.

•

Organizator może zdecydować o zwiększeniu limitu.

•

Wprowadza się zakaz używania kijów nordic walking ze względów bezpieczeństwa.

7. TRASA
•

Start Biegu i Biegu na 1 Milę Morską odbywa się na terenie Gdyńskiego Terminala
Kontenerowego.

•

Bieg główny i Bieg na 1 Milę Morską odbędzie się po podłożu twardym i będzie
prowadził między kontenerami.

•

Trasa będzie oznaczona co 1 km.

•

Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik.

•

Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze.

•

Start i meta oznaczone są bramą startową.

•

W okolicach startu i mety zostaną umiejscowione punkty z wodą.

•

Na trasie mogą pojawić się nierówności oraz szyny kolejowe.

•

Zabronione jest wybieganie poza wyznaczoną trasę.
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8. KATEGORIE W BIEGU
•

•

Dystans 5km:
•

K/M OPEN

•

K/M 18-35

•

K/M 36-55

•

K/M 56+

Dystans 1 mili morskiej:
•

K/M OPEN

•

Nagradzane są 3 osoby w każdej kategorii.

•

Kategoria OPEN nie dubluje się z innymi kategoriami.

•

Kategorie specjalne:
•

TSL (Transport Spedycja Logistyka)

•

drużyna 4 osobowa – decyduje suma czasów (w drużynie mus znaleźć się minimum
jedna kobieta)

•

W kategoriach specjalnych nagradzani będą: najlepsze 3 kobiety i najlepszych
3 mężczyzn według klasyfikacji OPEN.

•

Osoby dekorowane w każdej kategorii otrzymają puchary/statuetki.

ONE
TERMINAL RUN
GDYNIA HUTCHISON PORTS

9. REJESTRACJA I OPŁATY
•

Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne: https://elektronicznezapisy.pl/event/6573

•

Opłaty pobierane są za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl, formularz
wpłaty wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line.

•

Wysokość opłat startowych:
-> w biegu na dystansie 5km:
•

49 złotych (pierwsze 120 osób)

•

59 złotych (kolejne 120 osób)

•

69 złotych (ostatnie 130 osób)

-> na dystansie 1 Mili Morskiej:
•

49 złotych (pierwsze 80 osób)

•

59 złotych (kolejne 80 osób)

•

69 złotych (ostatnie 80 osób)

•

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

•

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają koszulkę, workoplecak oraz gadżety od
sponsorów.

•

Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą on-line, nie będzie możliwość dopisania się
w biurze zawodów.

10. POMIAR CZASU
•

Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą chipów w numerach
startowych.

•

Czas zawodników mierzony jest netto.

11. WYNIKI
•

Organizator wywiesi nieoficjalne wyniki w widocznym miejscu najszybciej jak to
możliwe.

•

Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu.

•

Oficjalne wyniki zostaną wywieszone przed dekoracją oraz ogłaszane podczas samej
dekoracji zwycięzców i dostępne są tego samego dnia na stronie internetowej
Organizatora.

•

Oficjalne wyniki są nieodwołalne.

•

Wyniki

w

formie

elektronicznej

http://www.elektronicznezapisy.pl

dostępne

będą

na

stronie
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•

Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza,
zawodnik może zgłaszać do 24 h od umieszczenia wyników na stronie.

12. BEZPIECZEŃSTWO
•

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba
techniczna.

•

Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na
odcinku zawodów.

•

Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
•

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

•

Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.

•

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) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

•

Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
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.

•

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.

•

Odbiorcą danych osobowych będzie Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni.
Dane uczestników biegu zostaną udostępnione w celu wydania przepustek
umożliwiających wejście na teren terminala. Udostępnione dane będą obejmować
imiona i nazwiska oraz numery dokumentów tożsamości uczestników.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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•

Organizator i Współorganizatorzy Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do zmiany
terminu Wydarzenia (np. z uwagi na warunki atmosferyczne).

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników.

•

W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.

•

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym
zakresie.

•

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.

•

Zawodnik, który odebrał numer startowy 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 startując
w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

•

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.

•

Długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy
w pomiarze.

•

Ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego.

•

Ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji
ich na stronie elektronicznezapisy.pl.

•

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych
w regulaminie rozstrzyga organizator.

15. KONTAKT
e-mail: imprezy@grupatne.pl
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16):
Biuro The North Event – (58) 688 88 51
Facebook: ONE Terminal RUN Gdynia Hutchison Ports

