in Kaszubskiego Grand Prix Małego Trójmiasta 2018

Sopocka Wiosna na 5 - SOPOT
REGULAMIN MALUCHA
I. Organizator:
•
•
•

MOSiR Sopot
Współorganizatorem jest The North Event i Ergo Arena
Honorowym Patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu

II. Termin i miejsce:
•
•
•
•

9.04.2022, Sopot – Skwer Kuracyjny
Godz. 10.15 – start Mini Malucha (200 metrów)
Godz. 10.30 – start Malucha (400 metrów)
Godz. 10.45 – start Młodzieżowy (600 metrów)

III. Cel imprezy:
•
•
•

Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży,
popularyzacja powszechnej aktywności fizycznej wśród mieszkańców,
promocja zdrowego stylu życia.

IV. Uczestnictwo:
•
•
•

w imprezie mogą brać udział dzieci i młodzież bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu wytrzymałościowego,
w biegu Mini Malucha startują dzieci w wieku 3-5 lat, w biegu Malucha startują dzieci w
wieku 6-8 lat, w biegu młodzieżowym startuje młodzież w wieku 9-12 lat i 13-15 lat,
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu Mini Malucha, Malucha i Młodzieżowym muszą być
zweryfikowani w biurze zawodów, które będzie się mieścić w Muszli Koncertowej sopockiego
molo i będzie czynne w godz. 8.30 – 10.00.

IV. Program minutowy :
8:30 –otwarcie biura zawodów
10:00–zamknięcie biura zawodów
10:15–start poszczególnych biegów
Po każdym biegu dekoracja za msc. I-III

V. Kategorie w biegu :
•
•
•

Mini Maluch 3-5 lat rocznik 2019-2017
Maluch 6-8 lat rocznik 2016-2014
Młodzieżowy 9-12 lat rocznik 2013-2010 i 13 15 lat rocznik 2009-2007

VI. Strefy startowe :
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1. O godz. 10.15 start dziewcząt Mini Malucha, 10.22 start chłopców,
O godz. 10.30 start dziewcząt Malucha, 10. 37 start chłopców,
O godz. 10.45 start dziewcząt biegu Młodzieżowego 9-12 lat, 10.52 start chłopców
O godz. 11.00. start biegu Młodzieżowego dziewcząt i chłopców 13-15 lat
2. Organizator realizuje bieg zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i
rozporządzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu z imprezy biegowej start online.
4. . Organizator zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany trybu startu z grupowego na
indywidualny lub seryjny.
5. Każdego uczestnika obowiązują zasady obostrzeń sanitarnych – należy zachować
dystans społeczny – 1,5 metra
6. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

V. Nagrody:
•
•

W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i numer startowy.
Za msc. I-III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców statuetka i nagroda
rzeczowa.

VI. Rejestracja i opłaty:
•
•

Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl
Start dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

VII. Dystanse
Stacjonarnie:
•

Długość trasy wyniesie 200 metrów w Biegu Mini Malucha, 400 metrów w biegu malucha i
600 metrów w biegu Młodzieżowym.

VIII. Wyniki
•
•
•
•

Organizator zobowiązany jest do wywieszenia nieoficjalnych wyników w widocznym
miejscu najszybciej jak to możliwe.
Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu.
Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl i
mosir.sopot.pl
Oficjalne wyniki są nieodwołalne.

IX. 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:
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•
•

•

•

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)
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.

X. 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.
ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
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.

XI. Kontakt:
e-mail: imprezy@grupatne.pl, biuro@mosir.sopot.pl

