JUBILEUSZOWY BIEG na 100-LECIE PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
1. Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Wolność 2a, 01-018 Warszawa pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
II. CEL
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
2. Upamiętnienie jubileuszu 100 lecia pedagogiki waldorfskiej.
3. Propagowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 18 maja 2019 roku .
2. Start i meta biegu będą usytuowane w Parku Szymańskiego, ul. Elekcyjna, 05-077
Warszawa.
3. Długość trasy biegu głównego wynosi 10km. Trasa nie posiada atestu. Trasa:
tereny szutrowe, parkowe, utwardzone.
4. Rozegrane zostaną także biegi towarzyszące:
dziecięcy na dystansie 500m (2010-2015, ukończone 4 lata)
dziecięcy na dystansie 1000m (2011-2008, ukończone 9 lat)
sztafeta 4x 2500m
5. Start biegu głównego i sztafetowego godz. 10.00
pierwszego biegu dziecięcego (500 m) godz. 11.30,
start drugiego biegu dziecięcego (1000m) godz. 11.45
6. Limit czasu na pokonanie biegu głównego i sztafetowego: 90 minut
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu głównym na dystansie 10km mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych i
wyższych, a także absolwenci, pracownicy i sympatycy pedagogiki waldorfskiej.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą
prawnego opiekuna.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub w przypadku
osoby niepełnoletniej zgody opiekuna prawnego, które będzie dostępne w Biurze
Zawodów.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu głównego będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl
2. Uczestników obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł płatna/10 zł
+poczęstunek na konto do dnia 17 maja 2019 roku:
Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71,
ul. Staszica 11A, 01-188 Warszawa;
45 1020 1185 0000 4002 0016 8534 PKO PB XVIII O/W-wa
ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika w tytule przelewu :
100lecie Bieg Waldorfski

3. Przed biegiem należy potwierdzić osobiście uczestnictwo w Biurze Zawodów
zlokalizowanym na terenie Parku Szymańskiego niedaleko startu biegu (weryfikacja
na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem).
5. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8.45 do godziny 9.45.
6. W biegu obowiązuje limit 298 uczestników: biegu dziecięcego, sztafetowego i
biegu głównego łącznie. W przypadku znaczącego zainteresowania organizator
zastrzega sobie prawo zwiększenia powiększenia limitu.
7. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany
jest do jego przestrzegania
8. Rejestracja na bieg oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie
otrzymanych danych osobowych wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy
9. Po zakończeniu imprezy wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.
VI KLASYFIKACJE
W trakcie biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu ani określana kolejność.
VIII. NAGRODY
Każdy uczestnik biegu, który ukończy wybrany dystans w limicie czasu otrzyma na
mecie medal pamiątkowy. Ponadto w pakiecie startowym pierwszych 298
zapisanych osób w ramach opłaty startowej otrzyma koszulkę z logo imprezy.
Organizator zapewnia napoje oraz poczęstunek po imprezie sportowej.
DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach
organizacyjnych imprezy JUBILEUSZOWY BIEG na 100-LECIE PEDAGOGIKI
WALDORFSKIEJ.
Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 ze zm.) a po 25.05.2018 r. zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych -RODO), podanie wszystkich
niezbędnych danych do wykonania umowy jest dobrowolne.
Organizator biegu zbiera poniższe dane:
Imię nazwisko;
Datę urodzenia;
Płeć;
Adres mailowy;
Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą Organizator może powiadomić w
razie wypadku.
Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane i będą przechowywane zgodnie z
polityką bezpieczeństwa Organizatora na jego serwerze.
ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz
rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegu
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu bardzo złych
warunków atmosferycznych.
4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatora.
5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do
poleceń organizatorów.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie
mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
9. Organizator nie dopuszcza startu osób na rowerach lub innych pojazdach
mechanicznych, na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani
uczestnicy biegu.
10.Organizator nie zapewnia parkingu dla samochodów.
11.Organizator nie zapewnia szatni dla uczestników

