Regulamin BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ
I UCZ SIĘ PIERWSZEJ POMOCY”
W ŻUKOWIE

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Biegu jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP,
a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych
z Cukrzycą oraz nauki pierwszej pomocy.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy na rzecz 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r. w Parku przyklasztornym w Żukowie
przy ul. 3 maja.
2. Oficjalne otwarcie biura biegu odbędzie się o godz. 12.00, a zakończenie biegu
o godz. 15.00.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane w Parku przyklasztornym w Żukowie przy ul. 3
maja.
4. Bieg odbędzie się na dystansie około 3 km (6 pętli po około 500 metrów).
5. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze
Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych
w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru
przez uczestnika pakietu startowego. W przypadku wszystkich osób niepełnoletnich
będzie dodatkowo wymagany podpis rodzica lub
prawnego opiekuna
na Oświadczeniu.
4. Zabrania się udziału w Biegu osobie przebywającej na kwarantannie lub w izolacji lub
wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel,
duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty,
pogorszenie smaku i/lub węchu.
5. Wszyscy uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia
do
Biegu
będą
przyjmowane
na
stronie
internetowej
http://elektronicznezapisy.pl/
2. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 20 zł – płatna do puszki wolontariusza
WOŚP znajdującego się w okolicach biura zawodów przed startem.
3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
1.

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkowy medal na mecie,
- zupę regeneracyjną po biegu,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
1. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 12:00 – 13:00.
2. Przy biurze czynny będzie depozyt również od godziny 12:00.
NAGRODY
1. Bieg ma charakter happeningu. Zwycięzcą jest każdy, kto dobiegnie do mety i w ten
sposób wesprze ideę WOŚP.
2. Pamiątkowe puchary otrzymają 3 pierwsze osoby w kategorii mężczyzn i kobiet.

3. Wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 14:00 w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie
przy ul. 3 Maja 9C.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie z siedzibą w Żukowie ul. 3 Maja 9B, 83-330 Żukowo, tel. 58 680 08 48,
e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
2. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:
iod@okis-zukowo.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji Biegu „Policz się
z cukrzycą” w Żukowie jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. wyrażona przez uczestnika
zgoda;
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak
możliwości wzięcia udziału w zawodach.
5. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zawodów.
6. Dane będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną
w dokumentacji Administratora.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie
administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne).
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych
naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków
i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego.
W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega
sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego
trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego
z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Uczestnicy oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i własne ryzyko oraz
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg
odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

