REGULAMIN
CHEŁMŻYŃSKIEJ DZIESIĄTKI
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
Chełmża, 1 maja 2022 r.
BIURO ORGANIZACYJNE:
URZĄD MIASTA CHEŁMŻY,
87 - 140 Chełmża, ul. Hallera 2.
tel. + 48 56 675 22 91 w 42. fax + 48 56 675 21 22.
mail: promocjaum@post.pl
UWAGA! Od dnia 30.04.2019 r. od godz.15.00 do 01.05.2022 r. biuro zostaje przeniesione do
Hali Sportowo - Widowiskowej Ośrodka Sportu i Turystyki, 87 - 140 Chełmża, ul. Hallera 19,
tel. + 48 56 675 39 24
1. ORGANIZATOR

•

Bieg na 10 km jest imprezą Miasta Chełmży.

2. TERMIN I MIEJSCE

•

•
•

Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2022 roku na trasie:
start 10.15 Chełmża, ul. Chełmińska, na wysokości posesji o nr 17, ul. Chełmińską do
ul. 3 Maja, następnie drogą nr 551 i 649 do miejscowości Pluskowęsy i powrót tą
samą drogą do Chełmży, meta: Chełmża, Rynek.
Limit czasu – 1,5 godziny. Trasa biegu to ścieżka pieszo rowerowa.
Punkt z napojami na 5 kilometrze.
Organizator zapewnia opiekę lekarską na trasie biegu i mecie.

3. UCZESTNICTWO

1. W biegu na 10 km prawo startu mają osoby, które do dnia 30 kwietnia 2022 r. ukończą
16 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie po złożeniu u organizatora
w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu
1 maja 2022 r. w godz.7.30 – 9.30. Po tym czasie weryfikacja zostaje zakończona
4. Podczas weryfikacji należy przedstawić:
▪ dowód tożsamości

lub prawo jazdy, paszport do weryfikacji daty
urodzenia, adresu

4.ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej:
https://elektronicznezapisy.pl/event/6836.html
Osoby zgłoszone w/w formie mają już wypisany formularz .
Wymagana jest jedynie weryfikacja danych w dniu biegu.
2. Formularz zgłoszenia do biegu wypełnia na miejscu osobiście jedynie zawodnik, który nie
zgłosił się elektronicznie lub telefonicznie.
3. Opłata startowa wynosi 30 zł . Wpłata na konto Nicolaus Bank Toruń 98 9486 0005 0000
2828 2000 0031 z dopiskiem Chełmżyńska Dziesiątka. Potwierdzenie wpłaty do wglądu dla
organizatora przy weryfikacji zawodnika. W przypadku zgłoszenia w dniu 1 maja 2022 r.
opłata wynosi 60 zł. Zawodnicy mieszkający na stałe w Chełmży oraz osoby, które ukończyły
70 lat są zwolnieni z opłaty startowej
4. Termin zgłoszenia upływa w dniu 22.04.2022 roku . Osobom zgłoszonym po tym terminie
organizator nie gwarantuje medali.
5. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie
biegu.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, zawodnicy startują
na własną odpowiedzialność.
6.KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna kobiet.
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.
7.NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna kobiet:
I m - puchar, nagroda rzeczowa,
II m – puchar, nagroda rzeczowa,
III m - puchar, nagroda rzeczowa.
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I m - puchar, nagroda rzeczowa,
II m – puchar, nagroda rzeczowa,
III m - puchar, nagroda rzeczowa.

3. Po ceremonii wręczenia nagród zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe spośród
wszystkich uczestników biegu. Osoba, której numer zostanie wylosowany musi być obecna
przy losowaniu w celu odebrania nagrody. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby
następuje ponowne losowanie nagrody.
8.WYŻYWIENIE
1. Wszystkim zawodnikom przysługuje ciepły posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu
wydawany w miejscu wyznaczonym przez organizatora po okazaniu numeru startowego.
2. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.
9.FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji Półmaratonu pokrywają:
Samorząd Miasta Chełmży – organizator,
Firmy i instytucje wspomagające Półmaraton – wykaz w komunikacie.
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
po ukończeniu biegu - okolicznościowy medal,
wyżywienie i napoje podane w punkcie 8. regulaminu.
4. Komunikat końcowy imprezy (dostępny po biegu na stronach
https://elektronicznezapisy.pl/ , www.chelmza.pl oraz www.maratonypolskie.pl)
10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do
koszulki na klatce piersiowej.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać czip przywiązany do sznurowadła
buta.
3. Półmaraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
4. Szatnie i przebieralnie oraz umywalnie i natryski usytuowane będą w Hali Widowiskowo Sportowej Ośrodka Sportu i Turystyki, przy ul. Hallera 19. Wydawanie przekazanych rzeczy za
okazaniem numeru startowego.
5. Parking (bezpłatny, tylko dla samochodów osobowych) w dniu 1 maja 2022 r.
znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym na płycie boiska Szkoły Podstawowej Nr 2
w Chełmży przy ul. Hallera 19 i czynny będzie od godz. 700 do godz. 1600 .

6. Komunikat końcowy będzie zamieszczony na stronie internetowej www.chelmza.pl.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać telefonicznie tel. (0-56) 675-22-91 w.
42.

X. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Przetwarzanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku
urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w
załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
udział w chełmżyńskiej 10tce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się
z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul.
Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, e-mailowo: um@chelmza.pl telefonicznie 566392330.
2.
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@um.chelmza.pl
3.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w celu zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnot i promocji miasta.
2) art. 6 ust. lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy:
a) zgłoszenie uczestnictwa w biegach na które zgłaszają się Państwo przez stronę
https://elektronicznezapisy.pl/event/6836.html (przygotowanie pakietu
startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.);
b) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
c) przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które Państwo
zgłaszają się przez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/6836.html
d) obsługi zgłoszeń i korespondencji które Państwo do nas kierują
e) kontaktu z Państwem
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa;
a) przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)
4.

Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty
świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki

organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania,
podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne
podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom
i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich
obowiązków.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa
danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne
i będą publikowane na stronie internetowej biegu.

5.

Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony
https://elektronicznezapisy.pl/event/6836.html oraz udziału w biegach na które zapiszą się
Państwo przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z
przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania
oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej
umowy.
Państwa dane (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także
po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych. W związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora masz prawo do:

6.

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
Podanie Państwa danych:
a)

jest niezbędne zarówno do Państwa udziału w biegu jak i prowadzenia Państwa konta na
stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/6836.html
b) niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
7.

Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.
9.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

