Regulamin imprezy
Trzeci Charytatywny "Bieg o Złotą Monetę”
Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, niedziela 02.06.2019
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu charytatywnego jest Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"
ul. Tracka 5,10-364 Olsztyn, Tel: (89) 539-74-04, www.przyszloscdladzieci.org
Kontakt: biegozlotamonete@gmail.com
2. Partnerem technicznym jest Stowarzyszenie WKR FAN z Olsztyna / Sportowy
Pomiar Czasu - Superczas.pl www.superczas.pl
Kontakt: Mateusz Kownacki kontakt@superczas.pl

II. TERMIN i MIEJSCE
1. Bieg Główny na dystansie 5 km odbędzie się 2 czerwca 2019 roku (niedziela) o
godzinie 16.00, biegi towarzyszące odbędą się przed biegiem głównym.
2. Miejsce biegu to Park im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie, Start/Meta oraz
Biuro Zawodów znajdować się będzie przy hali sportowej Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (Hala „Start” – wejście od strony Parku).
Szczegółowy harmonogram biegu*:
12:00 Praca Biura Zawodów (do 14:30 - zgłaszanie Dzieci i Młodzieży)
15:10 Wspólna rozgrzewka dla Dzieci i Młodzieży
15:15 Bieg Dzieci do lat 6 – 200 m
15:25 Bieg Młodziaków w wieku 6-9 lat – 750 m
15:30 Bieg Starszaków w wieku 10-13 lat – 750 m
15:40 Bieg Starszaków w wieku 14-16 lat – 1500 m
15:50 Wspólna rozgrzewka dla Biegu Głównego
16:00 Bieg Główny - 5 km (2 x 2,5 km)
17:00 Limit Biegu Głównego
17:00 Dekoracja i losowanie nagród
* Szacunkowy czas może ulec zmianie ze względu na ilość Uczestników,
okoliczności specjalne lub trudne warunki pogodowe.
Linia startu zostanie zamknięta po 5 minutach od strzału startera. Dokładna trasa
biegów zostanie ogłoszona na stronie Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” oraz na profilu
społecznościowym Fundacji. Trasa będzie oznaczona strzałkami (+ kilometraż) oraz
taśmą sygnalizacyjną. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie
internetowej:
www.przyszloscdladzieci.org
www.www.facebook.com/przyszloscdladzieci
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III. LIMIT CZASU
Podczas Biegu Głównego na dystansie 5 km obowiązuje limit czasowy pokonania
trasy równy 60 minut. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie
czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Limit uczestników Biegu Głównego jest równy 400 osób.
IV. CEL BIEGU
1. Promowanie akcji „Kilometry Dobra” razem z Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.
2. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci objętych opieką Fundacji
„Przyszłość dla dzieci” oraz zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pokrywanie
kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dzieci oraz opiekunów
dzieci.
3. Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodziny poprzez sport.
4. Dobra zabawa każdego uczestnika.
V. ZGŁOSZENIA:
1. Elektroniczne zapisy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:
www.superczas.pl do środy 29.05.2019 do końca dnia (23:59) lub do
wyczerpania limitu – 400 opłaconych Uczestników Biegu Głównego.
2. Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów (Hala „Start”)
w dniu imprezy w godzinach:
12:00 – 14:30 Biegi Dzieci i Młodzieży
12:00 – 15:00 Bieg Główny
3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące
warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie
wpłata z tytułu opłaty startowej.
4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 29.05.2019 r. lub wcześniej w
momencie, gdy na konto Organizatorów wpłynie 400 wpłat. Liczy się kolejność
wpłat na konto.
5. Zapisy w dniu startu będą możliwe pod warunkiem, że będą jeszcze wolne
numery startowe.
VI. UCZESTNICTWO
1. W biegach dziecięcych i młodzieżowych udział biorą zawodnicy zgodnie z
rocznikiem przypisanym przez organizatora do odpowiedniej kategorii.
2. Uczestnictwo dzieci odbywać się będzie za zgodą rodziców (opiekunów
prawnych) i wyłącznie na ich odpowiedzialność. Weryfikacja i podpisanie
oświadczeń odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu biegu. Wymagana
jest osobista obecność prawnego opiekuna w celu podpisania oświadczenia.
3. W biegu na 5 km mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16
lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów).
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu
02.06.2019 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz ewentualnie dowód opłaty
startowej (nie dotyczy osób będących na liście opłaconych).
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5.

6.

7.

8.

Osoby niepełnoletnie odbierają pakiet startowy w towarzystwie opiekuna
prawnego.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy, a
ponadto na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Uczestnika. Zapisy na temat ochrony danych osobowych znajdują
się w punkcie XI niniejszego Regulaminu.
W biurze zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.:
numer startowy, chip do pomiaru czasu (należy zwrócić go Organizatorowi na
mecie), agrafki.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe
przymocowane do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer
startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie
numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również
zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu
(zgodnie z instrukcją należy przyczepić do buta).
Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie.

VII. OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość opłaty startowej - dowolna składka na cel charytatywny,
sugerowana nie mniej niż:
dla dzieci i młodzieży – 5 zł
dla dorosłych (bieg na 5 km) – 30 zł (w dniu zawodów 40 zł)
Opłata jest darowizną na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci”.
2. Opłatę należy wpłacać na konto:
Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
Bank PEKAO S.A. I o. w Olsztynie 80 1240 1590 1111 0010 3003 2207
Tytułem: „3 Bieg o Złotą Monetę + Imię i Nazwisko, Rok urodzenia”
3. Opłata nie podlega zwrotowi
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy
poczty lub banku.
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy
nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.superczas.pl Jeżeli po
upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest
skontaktować się z organizatorem mailowo: biegozlotamonete@gmail.com
VIII. DEPOZYT
1. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek wraz z naklejką, umożliwiający
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można
odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
2. Depozyt i przebieralnie mieścił będzie się w budynku hali sportowej
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (hala „Start”), wejście od
strony Parku.
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3. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest
zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
4. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
oraz dokumentów.
IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Dystanse i klasyfikacje Dzieci i Młodzieży:
Bieg Dzieci do lat 6 - dystans 200 m: bez klasyfikacji.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
Bieg Młodziaków 6-9 lat – dystans 750 m: Open K/M (pierwsze trzy miejsca).
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
Bieg Starszaków 10-13 lat – dystans 750 m: Open K/M (pierwsze trzy miejsca).
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
Bieg Starszaków 14-16 lat – dystans 1500 m: Open K/M (pierwsze trzy miejsca).
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
Biegi dziecięce oraz młodzieżowy będą przeprowadzone bez pomiaru czasu.
2. Bieg na 5 km
Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 3 miejsca)
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach Open otrzymają statuetki.
Klasyfikacja drużynowa – najliczniejsza drużyna
1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto (od strzału
startera). Czasy netto będą podane do wiadomości Uczestników. Każdy dostanie
sms-a z wynikiem.
3. Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.superczas.pl
bezpośrednio po biegu.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
dodatkowych klasyfikacji.
3. Nagrody
1. W biegach dla dzieci każdy otrzyma pamiątkowy medal, dyplom. Pierwsza trójka
otrzyma nagrody.
2. W biegach na 5 km: dwie pierwsze trójki w klasyfikacji Open Kobiet i Mężczyzn
otrzymają pamiątkowe medale oraz puchary.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale okolicznościowe.
4. W klasyfikacji drużynowej: Nagrodę otrzyma najliczniejsza drużyna.
5. Wśród wszystkich Uczestników biegu, po jego zakończeniu rozlosujemy nagrody
rzeczowe. Nastąpi to po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród indywidualnych.
6. Dekoracja oraz losowanie nagród od godziny 17:00.
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X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie
jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW na czas trwania
biegu. Uczestnicy jeśli chcą mogą to zrobić we własnym zakresie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu Uczestników na imprezę i powrotu z nich.
5. Przebywanie na trasie „III Biegu o Złotą Monetę” bez ważnego numeru
startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą
usuwane z trasy przez obsługę. Przekazanie swojego numeru startowego
innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również
osoby, której Uczestnik przekazał numer. Podczas biegu zawodnicy muszą
posiadać numery startowe przypięte do odzieży wierzchniej z przodu na
wysokości klatki piersiowej lub pasa.
6. Prawo do Uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani
wymianie na pieniądze.
7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi Uczestnictwa w biegu w przypadku
nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas
biegu.
8. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi
odpowiedzialności
9. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do
publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach
internetowych, w prasie i w telewizji.
10. Każdy zawodni startuje na własną odpowiedzialność.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie
rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu
zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do
wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo)
zachowują ważność.
12. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie
praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze
zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie
Internetowej zapisów biegu. We wszystkich sprawach nieujętych
Regulaminem decyduje Organizator biegu.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników Biegu o Złotą Monetę będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem
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)
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2. Przetwarzanie danych, o którym mowa, obejmuje również publikację: imienia,
nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie
Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr
rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536,
właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem
umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie,
opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych
list startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i
nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje - w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania,
wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji
organizacyjnych (email/SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które
kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i
przeprowadzeniem biegu
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych
wyżej celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.
6. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie
umowy i udział w biegu.
7. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom
oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji
wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
8. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych
osobowych Współorganizatorowi odpowiedzialnemu za wykonywanie usług
związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu
oraz generowaniem wyników biegu.
9. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych
osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług
fotograficznych.
10. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i
marketingowych.
11. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje
prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora,
udostępniania Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w
kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o
biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na
stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
12. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
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przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem
umowy
udziału
w
biegu.
Kontakt
w
sprawach
powyższych:
kontakt@superczas.pl Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych
można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Olsztyn, 25.04.2019
Organizatorzy
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