REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH „Biegnijmy i dajmy im radość”
Bieg charytatywny ze zbiórką dla Stowarzyszenia „Dajmy im radość”,
publicznej: „Wiem, czuję, wspieram”

Zbiórka na działania wspierające

nazwa

zbiórki

oraz terapie i

rehabilitacje osób z niepełnosprawnościami.
I. Organizator
Organizatorem zawodów jest Park Wodny Trzy Fale z siedzibą w Słupsku,
ul. Grunwaldzka 8A
i Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w 03-290 Warszawie, ul. Geodezyjna 76
II. Czas zawodów
Zawody odbędą się w dniu 14 grudnia 2019r. w godz. 12.00-15.00
III. Miejsce zawodów
Teren przy Parku Wodnym Trzy Fale ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk i teren miasta
Słupsk.
III. Główne cele zawodów sportowych
1.

Promocja Biegów na Orientację jako sportu dla całej rodziny.

2.

Promocja aktywnych form spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego
rozwoju dzieci i młodzieży.

3.

Kształtowanie wśród uczestników zasad rywalizacji takich jak zasada fair play.

IV. Warunki uczestnictwa
1. W imprezie mają prawo uczestniczyć dorośli oraz dzieci od 7 roku życia pod opieką
rodziców lub innych opiekunów prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest wyrażenie zgody uczestnika
zawodów, a w przypadku dzieci - rodziców lub innych opiekunów prawnych na udział w
zawodach sportowych, potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym. Formularz
zawiera zgodę na uczestnictwo w zawodach sportowych na odpowiedzialność uczestnika
zawodów/rodziców lub opiekunów prawych oraz oświadczenie, iż wyrażający zgodę
zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Podpisany formularz stanowi dla Organizatora
potwierdzenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach sportowych.

3. Rodzice lub inni opiekunowie prawni powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
4. Uczestnicy imprezy muszą posiadać odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz dokument
potwierdzający dane osobowe (np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument
potwierdzający tożsamość dziecka).
V. Sprawy organizacyjne
1. Liczba uczestników imprezy: Limit: 20 grup liczących od 2 do 5 osób, nie więcej niż 100
osób.
2. Osobą odpowiedzialną za przebieg imprezy jest Koordynator ds. Sportu Parku Wodnego
Trzy Fale.
3. Biuro Zawodów mieści się w Recepcji Parku Wodnego Trzy Fale przy
ul. Grunwaldzka 8A , 76-200 Słupsk. W Biurze Zawodów uczestnik zgłasza swoją obecność i
podpisuje Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, które musi być podpisane przez
wszystkich pełnoletnich zawodników w drużynie i opiekunów osób małoletnich.
4. Biuro Zawodów będzie czynne w piątek 13 grudnia 2019 r. w godz.
15.00-22.00 i w sobotę 14 grudnia w godz. 9.00-11.45.
5. Depozyt będzie znajdował się w Recepcji Parku Wodnego.
6. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby
odpowiedzialnej za przebieg zawodów sportowych. Zawodnicy są zobowiązani do
przestrzegania zasad ruchu drogowego.
7. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach
sportowych uczestników zawodów, rodziców, opiekunów prawnych, osób towarzyszących
biorących udział w zawodach.
VI. Przebieg zawodów
1.

Zawody polegają na odbyciu biegu mającego charakter drużynowy.

Zawody

utrzymane będą w klimacie rodzinnym, o łatwym stopniu trudności i dużym limicie czasu.
Limit czasu od startu do mety wynosi 2 godz. Drużyny będą startować w odstępach
czasowych co 3 min. Czas będzie liczony przez Sędziego.
2.

Zawody rozpoczynają się o godz. 12.00 od odprawy technicznej Kapitanów drużyn,

następnie do godz. 12.10 następuje start pierwszych drużyn.

3.

Trasa obejmuje około 5 km i zawiera 20 punktów kontrolnych. Trasa biegu prowadzi

przez teren przyległy do Parku Wodnego i teren miasta Słupsk. Za każdy brakujący punkt
kontrolny do czasu końcowego doliczonych będzie 10 min. Dzieci do lat 12 mogą jechać na
rowerach. W każdej drużynie musi startować osoba pełnoletnia. Czas zostaje zatrzymany
wraz z wbiegnięciem na metę ostatniej osoby z drużyny.
4.

Celem każdej drużyny jest odszukanie za pomocą mapy 20 punktów kontrolnych

(PK) oznaczonych biało-pomarańczowym kwadratem i odbicie na karcie startowej pola
odpowiadającego numerowi danego punktu zamieszczonym tam perforatorem (dziurkaczem)
lub zrobienie zdjęcia danego punktu. Odszukiwanie PK nie musi następować w kolejności
numerowania na mapie. Zawodnicy w obrębie drużyny nie powinni się rozdzielać. Mapa i
karta startowa zostanie wydana drużynom na 3 min. przed startem.
5.

Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie dotrze na metę z zebranymi punktami.

Za brak 1 PK doliczany jest czas 10 min. Nagrodzone zostaną 3 najszybsze drużyny.
6.

Każda osoba na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

Obowiązują zapisy drogą mailową na adres: monika.setnik@decathlon.com W treści maila
należy podać:
- nazwę Drużyny,
- imię Kapitana,
- ilość osób w drużynie
- telefon kontaktowy.
7.

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu biegu. Regulamin

będzie

również dostępny w Biurze Zawodów.
8.

Za niesportowe zachowanie, nie zachowanie zasad fair play lub nieprzestrzeganie

niniejszego Regulaminu grozi wykluczenie z zawodów sportowych.
9.

Ogłoszenie wyników zawodów sportowych i wręczenie nagród nastąpi w dniu

zawodów o godzinie 14.30 lub wcześniej, gdy będzie możliwe przeliczenie czasu ukończenia
zawodów przez trzy zwycięskie drużyny.
10.

Na terenie Parku Wodnego będzie zorganizowana strefa z gorącymi napojami i

poczęstunkiem.
VII. Nagrody rzeczowe
1.

Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego w zawodach sportowych uczestnikom

wręczane będą upominki rzeczowe. Upominki wręczane będą za zajęcie
klasyfikacji generalnej zawodów sportowych.

miejsca w

2.

Nagrody rzeczowe można odebrać po ogłoszeniu wyników zawodów w dniu

zawodów.
3.

Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inną rzecz lub zamianie na

równowartość pieniężną. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności
podawania powodów odmowy.
VIII. Odpowiedzialność Organizatora
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych

osób powstałe w trakcie zawodów.
2.

Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub

ich opiekunowie prawni.
3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im

towarzyszących zaginione w trakcie trwania zawodów sportowych.
IX. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i celach
określonych w ust. 2 lit. c. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z
Regulaminem Konkursu.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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) – RODO,
Organizator i Partner informują:
a. Administratorami Danych, podanych w związku z udziałem w konkursie są Organizator i
Partner podani w pkt I Regulaminu,

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Radosław Szycko,
Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku,
Inspektor Ochrony Danych, ul. Grunwaldzka 8A,
76-200 Słupsk
przez

e-mail: iod@trzyfale.slupsk.pl

telefonicznie:


692 065 25

oraz pisemnie na adres siedziby Administratorów wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu,

c. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zawodów, wyłonienie
zwycięzcy i przyznanie nagród, umieszczenie danych, w tym wizerunku, o konkursie w
materiałach publikowanych przez Administratorów Danych i na ich profilu Facebook i ich
stronach internetowych oraz promocja zawodów.
d. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w okresie
organizowania i przeprowadzania Zawodów oraz przez okres dochodzenia roszczeń z nimi
związanych.
e. Dane osobowe wraz z wizerunkiem będą upubliczniane w materiałach i Internecie.
f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Zawodach.
g.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do

przeprowadzenia zawodów i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom oraz przez okres
wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz dodatkowo prawa
cywilnego w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń związanych z Zawodami.
h. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

X. Postanowienia końcowe
Nieznajomość regulaminu zawodów sportowych „Biegnijmy i dajmy im radość” i jego
nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z
uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego
postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zawodów lub unieważnienia Konkursu w
każdym czasie. Informacja o zmianach lub unieważnieniu będzie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora.
Regulamin Zawodów dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora konkursu.

