REGULAMIN

Jesionowa Cross 2020
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem jest Fundacja Kierunek Ultra.
2. Współorganizatorem imprezy jest WOSiR Szelment.

II. CEL
1. Popularyzacja biegania oraz sportów wytrzymałościowych.
2. Integracja środowiska biegowego Suwałk oraz terenów Podlasia.
3. Promocja

i

popularyzacja

walorów

przyrodniczych

Suwalszczyzny,

szczególnie Jesionowej Góry nad Jeziorem Szelment.

III. TERMINY I MIEJSCE BIEGU.
1. Impreza odbędzie się 25 kwietnia 2020, start godz. 10.00
2. Start i meta zlokalizowane będą w ośrodku WOSiR Szelment Sp. z o.o. 
z
siedzibą Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, około 14 km na północ od Suwałk.

IV. TRASA
1. Trasa wyznaczona będzie na zboczach Góry Jesionowej jako pętla o długości

ok. 5 km i przewyższeniu +250 m! Trasa ma trudny, górski charakter i
prowadzi ścieżkami oraz dzikimi, trawiastymi zboczami. Na każdej pętli
zawodnicy będą pięciokrotnie zdobywać szczyt, za każdym razem z innej
strony i inną drogą. Trasa zostanie dokładnie oznakowana taśmami z logiem
organizatorów i tabliczkami kierunkowymi.
2. Zawodnicy wybierają i zapisują się na jeden z czterech dystansów:
INTRO: 5km i +250 m
EXPERT:

10 km i +500 m

TYTAN: 15 km i +750 m
INSANE: 25 km i +1250m
V.

KLASYFIKACJE
1. Zawodnicy będą klasyfikowani na podstawie czasu na mecie. Pomiar
będzie miał charakter ręczny przy pomocy stoperów sportowych.
2. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Po każdym biegu 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn zostanie
wyróżnionych nagrodami niespodziankami.
2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
3. W Klasyfikacji Generalnej zwycięzcy w kategorii Kobiet i Mężczyzn
otrzymają pamiątkowy puchar.
4. Inne formy nagród i wyróżnień będą zależeć od hojności sponsorów.

VII.

ZAPISY

1. Zapisy będą mały charakter elektroniczny za pośrednictwem portalu
https://elektronicznezapisy.pl
2. Limit wszystkich opłaconych zawodników wynosi 150.
3. W zawodach mogą uczestniczyć biegacze, którzy do dnia zawodów ukończą
16 lat. Uczestnicy nieletni przy weryfikacji muszą pojawić się z opiekunem
prawnym, który podpisuje zgodę na start.
4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, zawodnik przyjmuje do
wiadomości, że bieg wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym i stanowi
ryzyko odniesienia kontuzji lub wypadku. Brak podpisu pod oświadczeniem
jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach
5. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja i wniesienie opłaty startowej.
6. Opłaty startowe wynoszą:
INTRO -

60 zł

CLASSIC -

80 zł

EXPERT -

100 zł

INSANE -

120 zł

7. Powyższe wysokości opłat startowych obowiązują do 15.04.2020, decyduje
data wysłania przelewu. Po tym terminie do wymienionych wyżej wysokości
opłat należy doliczyć 15 zł. Podwyższona wysokość dotyczy także opłat
wnoszonych w dniu imprezy w Biurze Zawodów.
8. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani nie ma możliwości przeniesienia jej
na inną osobę.
9. Podstawą otrzymania numeru na starcie jest okazanie dowodu tożsamości
przed biegiem w Biurze Zawodów.
10. W dniu biegu możliwość zapisu będzie uzależniona od wolnych miejsc i nie
jest zapewniona przez Organizatora.
11. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i wniesienie opłaty jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.

NUMER RACHUNKU DO WPŁAT
Alior Bank
60 2490 0005 0000 4600 4699 1287
Fundacja „Kierunek Ultra” Filipowska 24a, 16-400 Suwałki
tytuł przelewu – Darowizna, Jesionowa Cross (nazwa dystansu), Imię i nazwisko

VIII.

BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów znajdować będzie się na terenie WOSiR Szelment
2. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymają numer startowy, agrafki oraz kupon
na poczęstunek po zawodach. Forma poczęstunku zostanie podana w
oddzielnym komunikacie.
3. Zawodnicy będą mieli możliwość pozostawienia własnych rzeczy w
Depozycie w workach od Organizatorów, oznaczonych numerem.
4. Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

rzeczy

wartościowe pozostawione przez Zawodników w Depozycie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów
i wolontariuszy w związku z przebiegiem Zawodów.
2. W wyjątkowych okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu Zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczna
decyzja należy do Organizatorów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
i ostatecznej interpretacji tegoż.

X. KLAUZULA RODO
Dane osobowe
W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U.
UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację
na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kierunek Ultra. Informujemy, że w
czasie korzystania ze strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych
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osobowych na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego czy formularza
zgłoszeń do biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne
do realizacji usługi.
Przetwarzanie Danych Osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że:
Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Fundacja 'Kierunek
Ultra” z siedzibą w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 24a. Kontakt dla uczestników imprez
poprzez adres e-mail info@kierunekultra.pl , telefonicznie pod numerem +48 512 787 642 lub
pisemnie na adres siedziby.
Dane które uczestnik imprezy podaje w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu :
● Realizacji Umowy jaką zawarliśmy w związku z uczestnictwem w naszej imprezie
sportowej
● spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw
udostępniającego dane i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do
Administratora lub informowania o zagrożeniach dla prywatności udostępniającego dane –
art. 6 ust. 1 lit c RODO,
● wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub
partnerów współpracujących – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli została wyrażona zgoda),
● w celach informacyjnych np. podanie wyników z imprezy, informacje prasowe
● w celu dowodowym, archiwalnym,
● udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na fanpage’ach Administratora
– art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez udostępniającego dane).
● aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
● aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
● aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
● w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy
organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług
fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt
2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie,
jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o
rachunkowości).
Będziemy przetwarzać dane w celu wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach i
wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – do
czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę,
Będziemy przetwarzać dane w celu udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego
dane na fanpage’ach Administratora – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej
cofnięto zgodę.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –
uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.
Pliki cookies
● Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach
cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony
www.
● Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
● Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
użytkowników strony.
● Nasza strona przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
– właściwego dopasowania strony do potrzeb użytkowników,
– zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
– tworzenia statystyk oglądalności strony.
● Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby
całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym
komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych
funkcjonalności naszej strony.
● Nie profilujemy i nie udostępniamy informacji mogących służyć profilowaniu naszych
użytkowników podmiotom trzecim.
Bezpieczeństwo
● Fundacja Kierunek Ultra dokłada wszelkich starań aby przekazane dane były bezpieczne.
Hasła do Państwa kont są szyfrowane jednostronnie, co oznacza, że nie ma możliwości
deszyfracji hasła. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym
dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające
serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
● Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu
na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

