TriOk Nocny Maraton Pływacki
1. Cele
- Promowanie pływania w stolicy województwa łódzkiego.
- Zjednoczenie łódzkich pływaków oraz triathlonistów w ramach wspólnej rywalizacji.
- Próba pobicia rekordu pływalni.
- Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.

2. Organizator
K.S. Celironman
Akademia Endurance
artmedia-agencja.pl

2a. Gospodarz
Stacja Nowa Gdynia

3. Warunki uczestnictwa
–

Każdy z przyszłych zawodników jest zobowiązany zapoznać się z
regulaminem zmagań,a także zaakceptować jego treść.

–

Chętni do wzięcia udziału w imprezie muszą dokonać opłaty startowej.

–

W zawodach weźmie udział maksymalna ilość uczestników 60 osób
( podzielone na 2 tury 30 osobowe czyli po 5 osób na torze ) oraz 6 sztafet o
godzinie 20:00 .
O uczestnictwie w imprezie decydować będzie wniesienie opłaty wpisowej
oraz kolejność zgłoszeń.

–

–

W przypadku większej liczby chętnych, otworzona zostanie lista rezerwowa.
Zawodnicy, którzy się na niej znajdą, będą mogli uczestniczyć w imprezie
dopiero wtedy, gdy w dniu zawodów jeden z uczestników nie stawi się na
starcie.

- Uczestnicy mogą zgłaszać się w ramach 3 kategorii wiekowych:
* sztafety 4-osobowe dla dzieci i młodzieży (roczniki 2006-2010) – 1 godz. pływania,
* sztafety 4-osobowe dla młodzieży (roczniki 2002-2005) – 1 godz. pływania,
• maraton pływacki dla osób powyżej 16 roku życia – 2 godz. pływania.
- Pakiety startowe można odbierać w dniu imprezy w godzinach 19:00-22:00 w
Biurze Zawodów znajdującym się na terenie Stacji Nowa Gdynia.
- Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne. Każdy z zawodników bierze w nich
udział na własną odpowiedzialność.
Podczas zawodów max 5 uczestników na torze - osoby przydzielane na tor na
podstawie podania czasu przepłynięcia 500m
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4. Opłaty startowe
 Wielkość opłat za udział w maratonie to 49zł.
 Można wybrać 1 z 2 pakietów.
 Pakiet I – medal, worek-plecak sportowy, czepek + niespodzianki od
sponsorów – 49zł.
 Pakiet II w terminie 14 dni przed imprezą – medal, worek-plecak sportowy,
czepek, dobrej jakości koszulka pamiątkowa full print z kolekcji TriOk –
www.tri-ok.com + niespodzianki od sponsorów – 89zł
Opłaty startowe za sztafety dzieci i młodzieży są liczone od zespołu i wynoszą
199zł. Pakiet zawiera medal, worek-plecak sportowy, czepek + niespodzianki
od sponsorów

5.

Termin i miejsce
2 Nocny Maraton Pływacki odbędzie się 27 październik 2018 r.
3 Nocny Maraton Pływacki odbędzie się 23 marca 2019 r.

 Biuro Zawodów będzie na terenie Stacji Nowa Gdynia przy ul. Sosnowej 1 w
Zgierzu k. Łodzi

6. Wyniki
- Klasyfikacja końcowa zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora.
www.nocny-maraton.pl oraz na - fb.me/nocny.maraton.plywacki

7. Nagrody
- Uczestniczy obu płci, którzy uplasowali się na miejscach od I do III, jak również
zwycięska sztafeta, otrzymają statuetki, a także nagrody rzeczowe. W ten sam
sposób zostanie uhonorowany najmłodszy uczestnik zawodów.
- Zawodnicy, którzy ukończą sztafetę otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ci którzy
przepłyną maraton zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami.

8. Uwagi końcowe
- Organizator dba o zaplecze medyczne podczas całej imprezy.
- Ewentualne niejasności zaistniałe podczas zawodów będzie rozstrzygał sędzia
główny.
- Po zakończeniu zmagań, uczestnicy będą mogli skorzystać z pryszniców
znajdujący się na terenie klubu Stacja Nowa Gdynia.
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–

Organizator może zmienić w każdym momencie ostateczny wygląd
regulaminu. W jego interesie leży również prawidłowa interpretacja
obowiązujących zasad.

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Klub Sportowy Celironman
S.A. z siedzibą przy ulicy 11 listopada 98 w Aleksandrów Łódzkim, e-mail:
biuro@celironman.pl .
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Nocnej Triady TriOk
na podstawie dokumentów wypełnionych podczas rejestracji.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione Mediom promującym wydarzenie w
celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. Administrator
informuje, że dane osobowe są zabezpieczone przez Biuro Zawodów. W
celu uzyskania kopii swoich danych osobowych proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych.
4. Dane będą przechowywane do ogłoszenia ostatecznej klasyfikacji zawodów.
5. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail biuro@celironman.pl .
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii
transakcji).
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofanie.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu na zasadach powyższego regulaminu w celu obopólnej
korzyści.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w
związku z wystąpieniem czynników od niego niezależnych.
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.
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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 .
Uczestnik wyraża zgodę na wizerunku przez organizatora w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników,
zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych w informatorach
branżowych.
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