REGULAMIN

Formu³a: w momencie gdy impreza nie bêdzie mog³a siê
odbyæ w wyznaczonym terminie, ze wzglêdów na aktualne
przepisy, zostanie przekszta³cona na start wirtualny.
Pakiety startowe zostaj¹ rozes³ane uczestnikom na
wskazany adres podczas rejestracji.

I. Organizator:
•
•

Urz¹d Gminy Wejherowo,
The North Event.

II. Termin i miejsce:
24.04.2020 – Piaœnica
Miasteczko zawodów znajdowaæ siê bêdzie na parkingu przy
Sanktuarium w Piaœnicy.

III. Cel imprezy:
•
•
•
•

upamiêtnienie poleg³ych w Lesie Piaœnickim,
promocja Gminy Wejherowo,
promocja aktywnoœci na œwie¿ym powietrzu,
promocja zdrowego stylu ¿ycia.

IV. Uczestnictwo:
•

w biegu i nordic walking
przeciwwskazañ
lekarskich
wytrzyma³oœciowego,

mog¹ braæ udzia³ osoby bez
do
uprawiania
sportu

•

•
•
•

warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest weryfikacja z
dowodem to¿samoœci i dope³nienie formalnoœci w biurze zawodów
zgodnie z regulaminem oraz pokonanie ca³ego dystansu zgodnie
z wytyczon¹ tras¹,
uczestnicy biegu i nordic walking na dzieñ imprezy, musz¹
mieæ ukoñczone 16 lat,
osoby, które w przeci¹gu 14 dni od rejestracji elektronicznej
nie dokonaj¹ op³aty startowej mog¹ zostaæ wykreœlone z listy
osób zapisanych,
ustala siê limit zawodników: 500 osób.

V. Program minutowy i biuro zawodów:
08:00 – otwarcie biura zawodów dla kobiet,
09:45 – zamkniêcie biura zawodów,
10:00 – start kobiet na dystansie 10 km w biegu oraz
nordic walking,
11:00 – otwarcie biura zawodów dla mê¿czyzn,
11:30 – dekoracja kobiet,
12:30 – start mê¿czyzn na dystansie 10 km w biegu oraz
nordic walking,
13:00 – dekoracja mê¿czyzn,
ok. 13:30 –zakoñczenie imprezy.
Biuro zawodów bêdzie znajdowa³o
Sanktuarium w Piaœnicy.

siê

na

parkingu

przy

Uwaga: program minutowy mo¿e jeszcze ulec zmianie.

VI. Kategorie w biegu i nordic walking oraz nagrody:
BIEG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kobiety i mê¿czyŸni open,
kobiety i mê¿czyŸni 16-29 lat,
kobiety i mê¿czyŸni 30-39 lat,
kobiety i mê¿czyŸni 40-49 lat,
kobiety i mê¿czyŸni 50-59 lat,
kobiety 60+ lat,
mê¿czyŸni 60-69 lat,
mê¿czyŸni 70+ lat,
mieszkañcy i mieszkanki Gminy Wejherowo,

NORDIC WALKING:
•
•
•
•
•
•

kobiety i mê¿czyŸni
kobiety i mê¿czyŸni
kobiety i mê¿czyŸni
kobiety i mê¿czyŸni
kobiety 60+ lat,
mê¿czyŸni 60-69 lat,

open,
16-39 lat,
40-49 lat,
50-59 lat,

•
•

mê¿czyŸni 70+ lat,
mieszkañcy i mieszkanki Gminy Wejherowo,
Nagradzane s¹ trzy miejsca w ka¿dej kategorii, ka¿dy zawodnik
na podium otrzymuje puchar, a kategoria open dodatkowo
nagrody rzeczowe.
Zajête miejsca w kategoriach wiekowych nie dubluj¹ siê z
miejscami w open, co znaczy, ¿e zawodnik, który stanie na
podium w open nie wlicza siê do klasyfikacji w kategoriach
wiekowych.

VII. W ramach op³aty startowej uczestnik otrzymuje:
•
•

Numer startowy, zwrotny chip (x), pami¹tkowy medal, foto (x),
pomiar czasu (x) i obs³ugê medyczn¹ (x).
Najlepsi
trzej
zawodnicy
w
poszczególnych
kategoriach
wiekowych otrzymaj¹ puchary.
(x) nie dotyczy startu on-line.

VIII. Rejestracja i op³aty:
•
•
•

•

•
•

Na
imprezê
obowi¹zuj¹
zapisy
elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/5496/signup.html
Op³aty
pobierane
s¹
za
poœrednictwem
serwisu
elektronicznezapisy.pl, formularz wp³aty wyœwietla siê po
dokonaniu zapisów on-line.
Wysokoœæ op³at startowych waha siê od 20 do 50 z³ i ró¿ni
siê w zale¿noœci od terminu p³atnoœci.
data

op³ata startowa

do 28.02.2021

25

01.03.2021 - 14.03.2021

30

15.03.2021 - 31.03.2021

35

01.04.2021 - 11.04.2021

40

12.04.2021 - 22.04.2021

45

W dniu zawodów

50

Istnieje mo¿liwoœæ dopisania siê do listy startowej w biurze
zawodów,
jeœli
wczeœniej
nie
zosta³
wyczerpany
limit
uczestników. Kwota op³aty startowej dokonywanej w biurze
zawodów jest zawsze wy¿sza od tej dokonanej we wczeœniejszym
terminie.
Raz uiszczona op³ata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu
na poczet startu w innej imprezie cyklu lub na innego
zawodnika.
Pakiet startowy mo¿e byæ odebrany w biurze zawodów przez
inn¹ osobê ni¿ osoba zapisana, musi ona jednak posiadaæ
upowa¿nienie wype³nione przez osobê zapisan¹. Upowa¿nienie
mo¿na pobraæ ze strony z zapisami.

IX. Pomiar czasu
•
•

Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomoc¹
zwrotnych chipów umieszczonych przy bucie zawodnika.
Czas zawodników mierzony jest netto (od momentu przekroczenia
linii startu do przekroczenia linii mety).

X. Numery startowe
•
•
•

Ka¿dy zawodnik zobowi¹zany jest do przypiêcia w widoczny
sposób numeru startowego na piersi b¹dŸ brzuchu.
Zawodnicy chowaj¹cy numery startowe pod odzie¿¹ mog¹ zostaæ
zatrzymani przez obs³ugê biegu, do momentu poprawnego
przyczepienia numeru.
Noszony numer startowy musi odpowiadaæ numerowi chipa
elektronicznego.

XI. Trasa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start biegu i nordic walking zlokalizowana bêdzie przy
Sanktuarium w Piaœnicy,
Zawodnicy bêd¹ rywalizowali na dwóch pêtlach,
Zawodnicy na trasê bêd¹ wypuszczani w 4 osobowych grupkach
co 5 sekund,
Dystans biegu i nordic walking to 10 km.
Pod³o¿e – drogi leœne, gruntowe.
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
Na trasie, zale¿nie od warunków atmosferycznych, bêd¹
ustawione punkty odœwie¿ania z wod¹ niegazowan¹ podawan¹ do
r¹k zawodników.
D³ugoœæ trasy liczona jest po najkrótszej linii jak¹ mo¿e
pokonaæ zawodnik.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ niedu¿ego b³êdu w pomiarze.
Start i meta oznaczone s¹ bram¹ startow¹.
W okolicach startu i mety zostan¹ umiejscowione punkty z
wod¹.

XII. Wyniki
WERSJA IMPREZY W PIAŒNICY
•
•
•
•
•

Organizator zobowi¹zany jest do wywieszenia nieoficjalnych
wyników w widocznym miejscu najszybciej jak to mo¿liwe.
Nieoficjalne wyniki obowi¹zuj¹ zawsze z zastrze¿eniem
protestu.
Oficjalne wyniki zostan¹ wywieszone przed dekoracj¹ oraz
og³aszane podczas samej dekoracji zwyciêzców i dostêpne s¹
tego samego dnia na stronie internetowej Organizatora.
Oficjalne wyniki s¹ nieodwo³alne.
Wyniki w formie elektronicznej dostêpne bêd¹ na stronie
http://www.elektronicznezapisy.pl

•

Wszelkie b³êdy zawodnika spowodowane niepoprawnym
wype³nieniem formularza, zawodnik mo¿e zg³aszaæ do 24 h od
umieszczenia wyników na stronie.

WERSJA IMPREZY WIRTUALNEJ
•
•

•

Uczestnicy mog¹ wybraæ dystans jaki pokonaj¹.
Wœród osób, które pokonaj¹ 10km i podeœl¹
potwierdzenie zostanie sporz¹dzona klasyfikacja i
przydzielone zostan¹ puchary zgodnie z kategoriami
wiekowymi.
Czas na pokonanie dystansu wirtualnie to 24-25
kwietnia

XIII. Bezpieczeñstwo
•
•
•

Nad bezpieczeñstwem zawodników czuwa s³u¿ba medyczna i
wykwalifikowana s³u¿ba techniczna.
Organizator zapewnia bezpieczeñstwo na trasie i zamkniêcie
ruchu ko³owego na odcinku zawodów.
Na polecenie s³u¿b medycznych zawodnik musi niezw³ocznie
zejœæ z trasy.

XIV. Zasady sêdziowania na trasie nordic walking
Sêdziowaniem na tej imprezie zajmuje siê Kolegium Sêdziów
Fundacji Chodzezkijami.pl.
Zasady
dotycz¹ce
poprawnoœci
techniki
nordic
walking,
przyznawania
kar,
protestów,
opuszczania
trasy
zawodów,
numerów startowych, doboru odpowiedniego sprzêtu czy ubioru
znajduj¹
siê
w
regulaminie
Kolegium
Sêdziów
Fundacji
Chodzezkijami.pl - http://chodzezkijami.pl/sedziowie-fundacjichodzezkijami-pl

XV. Ochrona danych osobowych
•

•
•

Administratorem danych osobowych uczestników jest
Krzysztof Walczak The North Event wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP
9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmira³a Kazimierza
Porêbskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegó³owe zasady ich
przetwarzania dostêpne s¹ w polityce prywatnoœci serwisu
elektronicznezapisy.pl:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/politykaprywatnosci.pdf
Dane osobowe uczestników wydarzenia bêd¹ przetwarzane w
celach, zakresie i przez okres niezbêdny dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
Podstawê 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 zg³oszenie udzia³u
w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt

•

•

1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
œwiadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotycz¹.
Uczestnikom przys³uguj¹ prawa do: a) dostêpu do danych, b)
sprostowania danych, c)
usuniêcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e)
cofniêcia wyra¿onej zgody na przetwarzanie danych w postaci
wizerunku w dowolnym momencie, co uniemo¿liwi jednak udzia³
w niniejszej imprezie.
Podanie danych osobowych oraz wyra¿enie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak
zgody na ich przetwarzanie uniemo¿liwia udzia³ w niniejszej
imprezie.

XVI. Postanowienia koñcowe:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Organizator i Wspó³organizatorzy Wydarzenia zastrzegaj¹
sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia (np. z uwagi na
warunki atmosferyczne lub inne czynniki wy¿sze),
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy zgubione
podczas imprezy i za szkody wyrz¹dzone przez uczestników,
raz uiszczona op³ata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu
na poczet startu w innej imprezie,
uczestnicy imprezy zobowi¹zani s¹ do posiadania ubezpieczenia
NNW we w³asnym zakresie,
uczestnicy imprezy przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e udzia³ w biegu
wi¹¿e siê z wysi³kiem fizycznym i poci¹ga za sob¹ naturalne
ryzyko i zagro¿enie wypadkami, mo¿liwoœæ odniesienia obra¿eñ
cia³a i urazów fizycznych.
zawodnik, który odebra³ numer startowy zgadza siê na powy¿ej
przedstawiony regulamin, rozwa¿y³ i oceni³ charakter, zakres
i stopieñ ryzyka wi¹¿¹cego siê z uczestnictwem w imprezie i
dobrowolnie zdecydowa³ siê podj¹æ to ryzyko startuj¹c w biegu
wy³¹cznie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ,
zabrania
siê
wnoszenia
na
trasê
biegu
przedmiotów
niebezpiecznych dla innych uczestników, œrodków odurzaj¹cych,
dopinguj¹cych,
nielegalnych
substancji
oraz
napojów
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy
zabrania siê posiadania oraz u¿ywania wspomnianych wczeœniej
œrodków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do
udzia³u w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spo¿ycie
lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wy¿ej substancji i
napojów.
pomiar czasu odbêdzie siê na chipach, które nale¿ny zwróciæ
organizatorowi za met¹,
oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas netto,
d³ugoœæ trasy mierzona jest za pomoc¹ nadajnika GPS, mo¿liwe
s¹ drobne b³êdy w pomiarze,
ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji
przez sêdziego g³ównego,
ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do Organizatora.

XVII. Kontakt:

e-mail: imprezy(ma³pa)grupatne.pl
tel. 58 688 88 51

