REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO
„pidżama run Decathlon Rumia”
1.

CEL:

Promowanie i upowszechnianie sportu oraz czerpanie z niego radości i korzyści zdrowotnych, a także zachęcanie
do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Rumi.
2.

ORGANIZATOR:

Spółka Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03 -290 Warszawa, Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000007163, NIP:
951-18-55-233, kapitał zakładowy 8.859.465 zł poprzez prowadzony przez siebie sklep sportowy Decathlon
Rumia przy ul Grunwaldzka 110 Rumia, tel: 58 760 75 11
Przedstawiciele

Organizatora:

karolina.willma@decathlon.com tel: 880345291
olga.niezgoda@decathlon.com

Współorganizator:
The North Event
TERMIN, MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 31 sierpień 2019 r.
Start biegu nastąpi o godzinie 18.00 Bieg rozegrany zostanie na terenie Rumi. Start i meta znajdować się będą na
parkingu sklepu Decathlon Rumia przy ul. Grunwaldzkiej 110 w Rumi.
3.

TRASA, DYSTANS:

Bieg zostanie rozegrany na dystansie łącznym ok. 5 km. Trasa nie jest atestowana.
W większości trasa będzie przebiegać po asfalcie.
Obowiązuje zakaz biegania w kolcach lekkoatletycznych i obuwiu z kolcami.
Dla dzieci do lat 7 przewidziany jest bieg na dystansie ok. 400 metrów.
4.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w sklepie Decathlon Rumia , adres: Grunwaldzka 110 i czynne będzie w dniu
biegu w godzinach 15-17.45, oraz 29 i 30 sierpnia w godzinach 10-17.
5.

ZGŁOSZENIA:

Do Biegu należy zgłaszać się jedynie za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.elektronicznezapisy.pl

internetowej:

Zapisy
wystartują
30.06.2019
o
godzinie
10:00
Termin zgłoszeń upływa w dniu 25.08.2019, lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. W przypadku zamknięcia zapisów,
a nie wypełnieniu limitu miejsc Organizator udostępni możliwość zapisów w dniu zawodów. O ilości wolnych miejsc
poinformuje na stronie:
www.facebook.pl/decathlonrumia najpóźniej w
dniu 27.08.2019. o godzinie 10:00
6.

UDZIAŁ:

Łączna
liczba
uczestników
w
biegu
ograniczona
jest
do
600
osób.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu będzie łączne spełnienie poniższych warunków: a)
dokonanie Zgłoszenia, o którym mowa powyżej;
b) uiszczenie opłaty startowej
c) udział w biegu mogą wziąć osoby, które mają na sobie piżamę.

Wypełnienie formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika akceptacji regulaminu
oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
Udział w biegu mogą wziąć osoby pełnoletnie.
Udział w biegu mogą wziąć także osoby niepełnoletnie, dokonały zgłoszenia przez Internet, uiściły opłatę startową
oraz posiadają podpisane oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia: (pisemna zgoda rodzica/opiekuna).
Uczestnik niepełnoletni, startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w Biurze Zawodów
wraz z dokumentem tożsamości, bądź Uczestnik stawia się w Biurze Zawodów samodzielnie z pisemną zgodą
rodzica/opiekuna i z kserokopią dowodu osobistego rodzica/opiekuna, który tą zgodę podpisał . Podczas odbioru
numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem oraz wymienionym imieniem i nazwiskiem i
co najmniej rokiem urodzenia celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
7.

OPŁATA STARTOWA

30 czerwiec - 20 zł
1-31 lipca - 30 zł
1 - 25 sierpnia 40 zł
w dniu zawodów - 50 zł

W ramach rejestracji w Biegu, każdy uczestnik otrzymuje:- pakiet startowy: numer startowy + komplet agrafek,
- pakiet metowy: wodę mineralną, napój izotoniczny, posiłek regeneracyjny, upominki od Organizatora oraz medal.
Pakiet startowy wraz z chipem do pomiaru czasu należy odbierać w sklepie Decathlon Rumia ulica Grunwaldzka
110 w dniu 29, 30 sierpnia w godzinach 10-17, oraz w dniu biegu w godzinach 15-17.45.
Pakiet metowy będzie wydawany na mecie zawodnikom, którzy ukończyli bieg przy zwracaniu chipów, po okazaniu
numeru startowego i złożeniu podpisu.
Limit czasu na pokonanie dystansu biegu wynosi 1 godzina.
8.

KLASYFIKACJE:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, a także oddzielna klasyfikacja dla pracowników firmy
Decathlon.
9.

NAGRODY:

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I-III przyznane zostaną puchary i nagrody. Każdy
zawodnik, który ukończy bieg otrzyma od Organizatora medal oraz pakiet metowy.
W klasyfikacji pracowników firmy Decathlon w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca I-III przyznane zostaną
puchary i nagrody rzeczowe.
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNEK
Administratorem danych osobowych
uczestników
biegu jest
o.
o. z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76.

Decathlon

sp.

z

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i
wydania nagród. Przetwarzanie danych, o którym mowa powyżej obejmuje również publikację imienia, nazwiska,
roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu uczestnika biegu.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie swoich danych
osobowych przez uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania w
celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu, co
uczestnik przyjmuje do wiadomości.
11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
Dokonując Zgłoszenia uczestnik biegu akceptuje niniejszy regulamin. Koszt
uczestnictwa pokrywa zawodnik.
Koszty organizacji pokrywają Organizatorzy.

Uczestnik biegu oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego
się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. Organizator nie
zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zawodnicy
startują
w
biegu
na
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

własną

odpowiedzialność.

Impreza
odbędzie
się
bez
względu
na
warunki
atmosferyczne.
Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu nie będzie
sklasyfikowany.
Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
Protesty uczestnik biegu może składać do 30 minut od zakończenia zawodów na mecie u Organizatora, a jego
decyzje są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów.
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na Facebooku sklepu Decathlon Rumia.

