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Bieg Niepodległej - SOPOT
REGULAMIN
Uwaga: W momencie uruchamiania zapisów do 11 listopada 2021 roku pozostało 248 dni. Nie
wiemy, jak potoczy się sytuacja epidemiologiczna w Polsce - chcemy jednak walczyć, podjąć
wszelkie starania by ta wyjątkowa impreza mogła się odbyć. W formie takiej, jaka będzie
możliwa, dlatego uruchamiamy zapisy oraz informujemy Was, że:
•
•

Każda prawidłowo zapisana i opłacona osoba ma prawo do startu w Sopocie, jeżeli się tam nie
pojawi, jej pakiet zostanie wysłany InPostem maksymalnie 19 listopada.
Impreza z różnych przyczyn, może się nie odbyć, wtedy automatycznie zostanie przeniesiona
na imprezę tylko wirtualną, wszystkie pakiety zostaną wysłane InPostem.

I. Organizator:
•
•

The North Event
MOSiR Sopot

II. Termin i miejsce:
•

11.11.2021, Sopot, cała Polska, cały świat.

III. Cel imprezy:
•
•
•
•

Uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości,
Propagowanie idei patriotycznych,
popularyzacja powszechnej aktywności fizycznej wśród Polaków,
promocja zdrowego stylu życia.

IV. Uczestnictwo:
Stacjonarnie:
•
•
•

•
•

w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu
wytrzymałościowego,
w imprezie mogą startować zawodnicy z kijami do nordic walking,
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,
uczestnicy biegu na dzień imprezy, muszą mieć ukończone 16 lat,
osoby, które w przeciągu 14 dni od rejestracji elektronicznej nie dokonają opłaty startowej
mogą zostać wykreślone z listy osób zapisanych,

On-line:
• w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu wytrzymałościowego,
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•
•
•

warunkiem sklasyfikowania zawodnika w rywalizacji jest wyrażenie chęci na
umieszczenie na wynikach jego imienia i nazwiska oraz pokonanego wybranego
dystansu w dowolnym czasie,
istnieje możliwość wzięcia udziału w imprezie bez rywalizacji, wtedy dana osoba nie
będzie widoczna na oficjalnych wynikach,
w imprezie może wziąć udział każdy – nie ma ograniczeń wiekowych*.

*Chcąc zapisać zawodnika do 16. roku życia, należy zalogować się na swoje konto, kliknąć
zakładkę ZAPISZ SIĘ i przycisk ZAPISZ INNĄ OSOBĘ. Młodsze dzieci nie mogą posiadać własnego
konta!

IV. Program minutowy (stacjonarnie):
8:00 –otwarcie biura zawodów
09:40–zamknięcie biura zawodów
10:00–start biegu
ok. 10:30–dekoracja, losowanie nagród i zakończenie imprezy

V. Kategorie w biegu (stacjonarnie):
•
•

•Open kobiety,
•Open mężczyźni.

VI. Strefy startowe (stacjonarnie):
Zostaną wyróżnione trzy strefy startowe:
•
•
•

biała – dla uczestników ubranych w białe stroje,
czerwona – dla uczestników obrane w czerwone stroje,
mieszana – dla uczestników ubranych dowolnie

V. Pakiet startowy:
•
•
•
•
•

W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje pamiątkowy odlewany medal.
Rejestracja on-line możliwa jest do 11.11.2021r. do 15 min przed starem.
Numer startowy - każdy uczestnik po dokonaniu opłaty startowej będzie miał
możliwość pobrania imiennego numeru z listy startowej.
Dyplom – każdy uczestnik, który prześle osiągnięty rezultat będzie miał możliwość
pobrania imiennego dyplomu ze strony z wynikami.
Wysyłka pakietów rozpocznie się maksymalnie 19 listopada, od tej daty możliwy będzie
również odbiór osobisty pakietów w Gdyni, ul. Olimpijska 2 / 108 (w godzinach 9-17).

VI. Rejestracja i opłaty:
•

Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/5435/strona.html

•
•

Zapisy trwają do 11.11.2021r. do godz. 9:45, natomiast do imprezy wirtualnej do 19.11.2021r.
Opłaty pobierane są za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl, formularz wpłaty
wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line.
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•
•

Wysokość ́ opłat startowych waha się od 34,99 do 60 zł i różni się w zależności od terminu
płatności, oraz opcji odbioru/wysyłki.
Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na poczet startu w innej imprezie
lub na innego zawodnika.

VII. Pomiar czasu
Stacjonarnie w Sopocie:
• Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą zwrotnych chipów
umieszczonych przy bucie zawodnika.
• Czas zawodników mierzony jest brutto, od momentu wystrzału pistoletu startowego.
On-line:
•
•

Zawodnik obowiązany jest udokumentować/zarejestrować pokonany dystans przy pomocy
aplikacji mobilnej, np. Strava, garmin, polar.
Zapis potwierdzający pokonany dystans oraz uzyskany rezultat czasowy należy przesłać na adres
imprezy@grupatne.pl .

VIII. Dystanse
Stacjonarnie:
•
•
•
•
•
•

•
•

Długość trasy wyniesie 4,5km.
Trasa będzie wyraźnie oznakowana taśmą biało-czerwoną, w newralgicznych miejscach będą
także ustawione osoby techniczne.
Punkt z wodą usytuowany będzie bezpośrednio za metą.
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

On-line:
Uczestnik powinien w sportowym stylu pokonać dowolny dystans.
Dystans należy pokonać wybierając samemu dyscyplinę (bieg, bieg narciarski, nordic walking,
pływanie, rodzic z wózkiem, rolki, rower, wycieczki piesze, lub inne).

IX. Wyniki
Stacjonarnie:
• Organizator zobowiązany jest do wywieszenia nieoficjalnych wyników w widocznym
miejscu najszybciej jak to możliwe.
• Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu.
• Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl
• Oficjalne wyniki są nieodwołalne.
• Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza
zgłaszającego, zawodnik może zgłaszać do 24h od umieszczenia wyników na stronie.
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•
•

•
•

On-line:
Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu.
Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl po uzyskaniu od
wszystkich zgłoszonych zawodników potwierdzenia przebycia dystansu w wyżej wymienionym
terminie. Maksymalny czas nadsyłania swoich wyników to 19 listopada 2021 r do godziny
23:55.
Wyniki stają się oficjalne 22 listopada 2021 roku.
Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza
zgłaszającego, zawodnik może zgłaszać do 48 h od umieszczenia wyników na stronie
internetowej.

X. 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. 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.
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.

XI. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•
•
•
•

rywalizacja odbędzie się bez względu na pogodę,
uczestnicy rywalizacji startują we własnym zakresie,
uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych.
oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas mierzony przez każdego z uczestników,
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.

XII. Kontakt:
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e-mail: imprezy@grupatne.pl
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16):
biuro The North Event – (58) 688 88 51, 570 087 000

