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I. Organizator:
The North Event

II. Termin i miejsce:
24-31.12.2019, cała Polska, cały świat.

III. Cel imprezy:
radość ze Świąt Bożego Narodzenia,
zachęcenie do aktywności fizycznej w okresie świąteczno-noworocznym,
popularyzacja powszechnej aktywności fizycznej wśród Polaków,
promocja zdrowego stylu życia.

IV. Uczestnictwo:
w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu
wytrzymałościowego,
warunkiem sklasyfikowania zawodnika w rywalizacji jest wyrażenie chęci na umieszczenie na
wynikach jego imienia i nazwiska oraz uzyskanego czasu w wybranej dyscyplinie na
określonym dystansie,
istnieje możliwość wzięcia udziału w imprezie bez rywalizacji, wtedy dana osoba nie będzie
widoczna na oficjalnych wynikach,
w imprezie może wziąć udział każdy – nie ma ograniczeń wiekowych*.
*Chcąc zapisać zawodnika do 16. roku życia, należy zalogować się na swoje konto, kliknąć
zakładkę ZAPISZ SIĘ i przycisk ZAPISZ INNĄ OSOBĘ. Młodsze dzieci nie mogą posiadać własnego
konta!

V. Pakiet startowy:
W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje pamiątkowy odlewany medal.
Podczas zapisów istnieje możliwość dokupienia koszulki z logo imprezy w cenie 20 zł.
Zamówienia można składać ostatecznie do dnia 31.12.2019.
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VI. Rejestracja i opłaty:
Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/4385/signup.html
Zapisy trwają do 1 stycznia 2020 do godziny 23:55.
Opłaty pobierane są za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl, formularz wpłaty
wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line.
Wysokość opłat startowych waha się od 24,99 do 29,99 zł i różni się w zależności od terminu
płatności.
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W cenie opłaty startowej zawarta jest wysyłka pakietu Pocztą Polską.
Istnieje możliwość wysyłki pakietu kurierem DPD (na terenie polski). Koszt takiej usługi to
dodatkowe 9,00 zł.
Koszt wysyłki pakietu za granicę wynosi 45,00 zł.
Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na poczet startu w innej imprezie
lub na innego zawodnika.

VII. Pomiar czasu
Zawodnik obowiązany jest udokumentować/zarejestrować pokonany dystans przy pomocy
aplikacji mobilnej, np. Endomondo, garmin, polar.
Zapis potwierdzający pokonany dystans oraz uzyskany rezultat czasowy należy przesłać na
adres imprezy@grupatne.pl .

VIII. Dystanse
Uczestnik może wybrać jeden z kilku dystansów (0,5 km, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km).
Wybrany dystans należy pokonać zgodnie z dyscypliną zaznaczoną w formularzu podczas
zapisów (bieg, nordic walking, rower, rolki, pływanie, rodzic z wózkiem, wózek inwalidzki)
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Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu.
Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl po uzyskaniu od
wszystkich zgłoszonych zawodników potwierdzenia przebycia dystansu w wyżej wymienionym
terminie. Maksymalny czas nadsyłania swoich wyników to 3 stycznia 2020 r do godziny 23:59.
Oficjalne wyniki są nieodwołalne.
Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza
zgłaszającego, zawodnik może zgłaszać do 48 h od umieszczenia wyników na stronie
internetowej.

X. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała
Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne
są w polityce prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf
Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
Podstawę 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 zgłoszenie udziału
w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
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usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak
udział w niniejszej imprezie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

XI. Postanowienia końcowe:
rywalizacja odbędzie się bez względu na pogodę,
uczestnicy rywalizacji startują we własnym zakresie,
uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych.
oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas mierzony przez każdego z uczestników,
ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez komandora imprezy,
ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na
stronie elektronicznezapisy.pl.
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych
w regulaminie rozstrzyga Organizator.

XII. Kontakt:
e-mail: imprezy@grupatne.pl
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16):
biuro The North Event – (58) 688 88 51
Jan Denert - 570 087 000

