Regulamin 13. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”
w Starogardzie Gdańskim.
Bieg stanowi nawiązanie do imprezy organizowanej w Warszawie po raz trzynasty w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Starogardzie organizowany jest po raz trzeci.
I CEL.
1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi
Kobiet CięŜarnych z cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu Ŝycia.
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąŜy i wsparcie nauczania pierwszej
pomocy.

II ORGANIZATOR.

Starogardzki Klub Lekkoatletyczny
„Filippides”

III WSPÓŁORGANIZATORZY.
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
2. Grupa Biegam Bo Lubię Starogard Gdański.
3. Morsy Skarszewy.

IV TERMIN I MIEJSCE.
1. Miejsce: Stadion miejski im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1.
2. Termin: Bieg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 r. w Starogardzie Gdańskim – start biegu ok. godz.
12.00.
3. Start i meta znajdują się na stadionie miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim; bieg po
bieŜni stadionu.
4. Zapisy do biegu w dniu imprezy od godz. 10.45 –11.45.
5. Wcześniejsze zapisy na stronie internetowej www.elektornicznezapisy.pl.
6. Długość trasy – 5 km.

V. ZASADY UCZESTNICTWA.
1. W 13. Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy, niezaleŜnie od wieku.
2. KaŜdy uczestnik biorący udział w 13. Biegu WOŚP 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 wyŜej zaświadczeń powinno zostać złoŜone przy okazji
weryfikacji w Biurze Zawodów. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest
do pobrania na facebooku, na profilu Starogardzkiego Klubu Lekkoatletycznego Filippides. W przypadku
osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane takŜe

przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy 13. Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, słuŜb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA.
1. Zgłoszenia do 13. Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 8 stycznia 2019 r. Po tym terminie dodatkowe zgłoszenia
będą przyjmowane w godzinach pracy Biura zawodów w dniu imprezy; czyli od 10.45 do 11.45.
3. Za zgłoszenie uwaŜa się łączne dopełnienie wszystkich poniŜszych czynności:
1) prawidłowe
wypełnione
formularza
zgłoszeniowego
na
stronie
internetowej
www.elektronicznezapisy.pl;
2) uregulowanie opłaty startowej w dniu imprezy do skarbonki WOŚP-bieg;
3) złoŜenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub
analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
4. Limit uczestników w 13. Biegu WOŚP w Starogardzie Gd. wynosi 250 osób. Organizator zastrzega sobie
prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
5. Opłata startowa za udział w 13. Biegu WOŚP wynosi minimum 20 PLN i jest w całości przeznaczona na
zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąŜy.
6. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT, ani innych dowodów zapłaty.

VII. BIURO ZAWODÓW.
1. Bieg ma charakter charytatywny – nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa, zatem uczestnicy będą
biec bez numerów startowych.
2. Zapisy do biegu w dniu imprezy odbędą się od godz. 10.45 –11.45 w Biurze zawodów przy trybunach
stadionu miejskiego im. K. Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
3. KaŜdy zawodnik musi się stawić w biurze zawodów celem weryfikacji oraz dopełnienia formalności
związanych z RODO – w godzinach 10.45 –11.45.
4. Weryfikacja, o której mowa w ust. 3 ma równieŜ na celu przydzielenia kaŜdemu uczestnikowi biegu
numeru porządkowego, który weźmie udział w losowaniu upominków, o którym mowa w dziale VIII ust.
6 regulaminu.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.45 – 11.45 zapisy i weryfikacja w biurze zawodów.
11.00 – 11.50 moŜliwość pomiaru cukru we krwi dla uczestników biegu.
12.00 – start biegu na ok. 5 km.
12.45 – przewidywany czas zakończenia biegu.
ok. 13.00 – do około 13.30 – Spotkania z osobami, które przedstawią zagadnienia związane ze
zdrowym trybem Ŝycia oraz tematyką związaną z cukrzycą.
13.35 – losowanie upominków. Uwaga – bardzo waŜne!!! W losowaniu upominków wezmą udział
wyłącznie nr porządkowe uczestników, którzy będą osobiście brali udział w tej czynności.
14.00 – zakończenie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów; nawet w trakcie jego trwania. Z tego
tytułu uczestnikom nie przysługują Ŝadne roszczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty imprezy o inne atrakcje.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Dane osobowe uczestników 13. Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 13. Biegu
WOŚP.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1
lit. c) i e) oraz art. 9 ust.2 lit. g) Rozporządzenia 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, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci
umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania list startowych; udzielenia
informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyraŜenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemoŜliwia udział w 13. Biegu WOŚP. Przez przekazanie
do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraŜa
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
uczestnika informacji dotyczących 13. Biegu WOŚP, a takŜe na wewnętrzne potrzeby administracyjne,
zgodnie z przepisami przytoczonymi w ust. 2.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z kaŜdym 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.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zapewnia przebieralnie.
2. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.
3. Start dozwolony wyłącznie bez przeciwwskazań lekarskich.
4. Ubezpieczenie naleŜy po stronie uczestników zawodów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić Ŝadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
9. W sprawach nie objętych regulamin rozstrzyga organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo moŜliwości zmiany programu zawodów, o którym mowa w dziale
VIII.

XI. Kontakt.
E-mail lucynap42@gmail.com lub pod nr telefonu: Lucyna Petka 509791895; Dawid Skibiński 784322293.

