Regulamin Biegu „Piernikowa Piątka z
GGB”
I. ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE SPORTOWE „GMINA GARDEJA BIEGA „
II. TERMIN I MIEJSCE:
11.12. 2021, godz.14.30
Bieg odbędzie się w Gardei III, na terenie Leśnictwa Dziwno, start i meta- plac rekreacyjny Gardeja III,
ul. Sołecka, okolice nr.8
III. TRASA I DYSTANS
1. Trasa ma charakter przełajowy i prowadzona jest drogami leśnymi (zmienna nawierzchnia).
2.Bieg będzie rozgrywany na dystansie 5 km bez oﬁcjalnego pomiaru czasu.
3.Limit czasu, w jakim należy ukończyć bieg to 60 min.
4.Trasa nie posiada atestu PZLA.
5.Trasa będzie oznaczona. Obowiązkowe czołówki (w lesie może być już szaro).
6.Organizator zastrzega sobie możliwość modyﬁkacji trasy w przypadku złych warunków
atmosferycznych.
IV. CELE IMPREZY
1.Integracja środowiska biegaczy.
2.Popularyzacja biegania i maszerowania jako najprostszej formy ruchu.
3.Promocja aktywności ﬁzycznej i zdrowego trybu życia.
4.Zbiórka pieniędzy na cel charytatywny” Dla Tobiaszka”.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Bieg „Piernikowa Piątka z GGB” jest adresowany do wszystkich zainteresowanych miłośników
biegania, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.W imprezie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 18 lat.
2.W biegu mogą wziąć udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu
wytrzymałościowego. Warunkiem zakwaliﬁkowania się do biegu jest zapisanie się na listę startową
poprzez portal elektronicznezapisy.pl. Uczestnictwo w biegu kosztuje 10 zł .
3.Wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminu biegu, własnoręcznie złożą podpis pod
oświadczeniem o stanie zdrowia, pozwalającym na udział w biegu na własną odpowiedzialność.
4.Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w
przekazach radiowych, internetowych.
5.Wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora wizerunku utrwalonego w formie
fotograﬁi oraz zapisach wideo.
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
1. Zgłoszenia do biegu odbywać się będą na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Należy
zarejestrować swoje konto a następnie zapisać się na „ Piernikowa Piątka z GGB ” i wnieść opłatę
startową.
2. Opłaty przyjmowane są do 09.12.2021 r., pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za
niewykupione i nie będą zrealizowane.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
W biegu przewiduje się klasyﬁkację OPEN Kobiet i Mężczyzn .
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest KRZYSZTOF WALCZAK, przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Walczak The North Event wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i
Finansów, NIP 9581469044 , nr REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6,
81-185 Gdynia; szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl h ps://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf oraz przez
Stowarzyszenie Gmina Gardeja Biega.
2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.

3. 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.
4. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych b) sprostowania danych c) usunięcia
danych d) ograniczenie przetwarzania danych e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
5. 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.
VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
2. 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 * ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach
nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator. Kontakt: Tel.781718503 Gmina Gardeja Biega Mail:
gminagardejabiega@wp.pl

