REGULAMIN
30. BIEG KOCIEWSKI Z POLPHARMĄ
BIEG WIRTUALNY
PIĄTEK - SOBOTA - NIEDZIELA
7-9.10.2022
CAŁA POLSKA

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdański
2. Stowarzyszenie „REKORD” w Starogardzie Gdańskim
II. CEL
1.
2.
3.
4.

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców pomorza, powiatu starogardzkiego,
gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
Promocja walorów Kociewia.
Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
Promocja gminy Starogard Gdański i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Wydarzenie ma charakter wirtualny.
2. Wydarzenie rozpoczyna się w piątek 7.10.2022 o godzinie 6:00 i kończy w niedzielę 9.10.2022
o godzinie 23:59.
IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Dystans – 10 km
2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu i zakończenia aktywności.
3. Wybrany dystans 10 km trzeba pokonać biegiem.
4. Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w wydarzeniu na podstawie zrzutu z ekranu w dowolnej aplikacji
rejestrującej trasę aktywności (huawei zdrowie, strava itp.). Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa,
pokonany dystans, data.
5. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić swój wynik na panelu biegu na elektronicznezapisy.pl
PRZESŁANIE WYNIKU
1. Szczegóły dotyczące dokumentowania wyników oraz informacje na temat klasyfikacji zostaną podane
na stronach: www.osir.com.pl
2. Aby aktywność została zaliczona uczestnik musi pokonać dystans 10km.
3. W przypadku gdy zawodnik przebiegnie mniej niż 10 km, aktywność taka nie zostanie zaliczona.
4. W przypadku gdy zawodnik przebiegnie więcej niż 10 km, należy taki wynik wpisać do systemu. Nie
przeliczamy wyników.
V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba, która dokona zgłoszenia na portalu elektronicznezapisy.pl
oraz dokona opłaty wpisowego za udział w wydarzeniu, nie ma limitu wieku.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu pod opieką osób dorosłych.
3. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
4. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
5. Limit uczestników wynosi 50 osób.
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6.
7.

O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje zgłoszenie drogą elektroniczną oraz opłata wpisowego.
Takie zgłoszenie uważa się za pełne i umożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.
W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać numer paczkomatu (pole obowiązkowe),
który można sprawdzić na stronie: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl.
1. Termin zgłoszeń: poniedziałek 1.08.2022 r. (12:00) - wtorek 4.10.2022 r. (23:59) lub wcześniej w przypadku
wyczerpania miejsc!
2. Od momentu dokonania zgłoszenia uczestnik ma 24 godziny na uiszczenie opłaty wpisowego
w przeciwnym razie uczestnik skreślany jest z listy zgłoszeniowej.
3. Po zamknięciu zgłoszeń online i wyczerpaniu limitu miejsc, nie ma możliwości zapisu na wydarzenie.
4. Dokonując zgłoszenia uczestnik akceptuje regulamin wydarzenia.
5. Opłata startowa wynosi 39 zł
6. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie będzie możliwości odbioru pakietu osobiście. Wszystkie
pakiety startowe będą wysyłane paczkomatem
7. Opłat uczestnicy dokonują przez system Tpay.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik, który ukończy 30. Bieg Kociewski z Polpharmą otrzymuje PAKIET
STARTOWY:
•
numer startowy w formie elektronicznej,
•
unikatowy medal po biegu,
•
gadżet promocyjny,
•
certyfikat ukończenia biegu w formie elektronicznej,
•
inne w przypadku pozyskania sponsorów.
VII. KLASYFIKACJE
1.
2.
3.

GENERALNA KOBIET i MĘŻCZYZN (miejsca 1-3)
Wręczenie nagród odbędzie się online na kanałach społecznościowych OSiR Starogard.
Zawodnicy biorący udział w biegu wirtualnym nie są brani pod uwagę w kat. najliczniejsza grupa biegowa.

VIII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują nagrody rzeczowe.
IX. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora w
przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku ze wzięciem udziału w biegu.
2. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w
stosunku do uczestnika.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz na stronie www.osir.com.pl,
www.elektronicznezapisy.pl.
2. Na teren 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. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz
służby kierujące ruchem drogowym.
str. 2

Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z
wyznaczonej trasy.
5. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie
dopuszczeniem do udziału w biegu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb
porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
8. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.
9. Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
przeprowadzenia
i
wykorzystania
z
każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także zmiany w regulaminie.
4.

XI. RODO
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych,
dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy /
zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul.
Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2.

Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
● w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz
ustawy o kulturze fizycznej,
● zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych
uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy
medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach
dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.

3.

Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w
tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych
mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne.

4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał
będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich
uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do
przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym
celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu
przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym
Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.

5.

Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie
do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od
momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.

6.

Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi
na:
● przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach
sportowych i warunkach uczestnictwa;
● publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w
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●

7.

8.

tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;
publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach
firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim:

Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych
niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie
indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.

9.

Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach:
- dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) danych,
- usunięcia danych,
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia
udziału w imprezie zawodach.

XII. Kontakt
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
(+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl
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