in Kaszubskiego Grand Prix Małego Trójmiasta 2018

Elektroniczny Pomiar Czasu - trening
z Polipack Team GWE w Gościcinie
UWAGA! Nie jest to impreza sportowa.

I. Organizator
Polipack Team GWE

•

•

II. Pomiaru czasu dokonuje:
The North Event

III. Termin i miejsce:
05.07.2020 Gościcino

IV. Chip do pomiaru:
Chip zwrotny do pomiaru odbiera czasu się w namiocie pomiaru.

V. Pomiar czasu:
Oficjalnym czasem jest czas netto, osoby startują

VI. Środki bezpieczeństwa
Każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać aktualnych obostrzeń
sanitarnych.

VII. Świadczenia:
1. Pomiar czasu – oficjalny czas to czas netto – czyli Twój czas to:
- ostatni odczyt ze „startu”,
- ewentualny punkt kontrolny
- pierwszy z „mety”.
Miejsce „startu” i „mety” jest to to samo miejsce.

•
•
•

VIII. Rejestracja i opłaty:
Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/4973.html
Zapisy trwają do 19.06.2020 do godziny 21:00
Opłat nie pobiera się

IX. Dystans
•
•
•

5 km Nordic Walking
10 km Nordic Walkig
Dopuszcza się nieznaczny błąd pomiaru

in Kaszubskiego Grand Prix Małego Trójmiasta 2018

X. Plan minutowy
8:30 zbiórka na parkingu
9:00 rozpoczęcie treningu
11:00 zakończenie treningu

XI. Wyniki
•

•

•
•

•

•

Twój
wynik
będzie
opublikowany
https://elektronicznezapisy.pl/event/4973/results.html

na

stronie:

XII. 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 pomiaru będą przetwarzane w celach, zakresie i przez
okres niezbędny do pomiaru czasu, przeprowadzenia i promocji niniejszego pomiaru.
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)
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.

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
Krzysztof Walczak - 570 087 000

