Gminny Marsz Niepodległości wokół Jeziora Dywickiego 2020
Aktualizacja 16.04.2021
CEL:
• Uczczenie i upamiętnienie Święta Niepodległości.
• Upowszechnianie maszerowania jako najprostszej formy ruchu.
• Propagowanie aktywnych form wypoczynku
• Zachęcanie do uprawiania sportu.
• Popularyzacja zdrowego stylu życia.
• Integracja mieszkańców Gminy Dywity.
• Promocja Gminy Dywity.
ORGANIZATOR:
• Urząd Gminy Dywity
WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
• Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Dywity
• Dywickie Gminne Zrzeszenie LZS
• Stowarzyszenie WKR FAN (właściciel serwisu Superczas.pl)
PARTNERZY:
• Morsy Dywity
SPONSORZY:
• CS BUD Chyła Sikorski s.j.
• Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.
TERMIN I MIEJSCE:
11.11.2020r. (środa) 11.11.2021 r. (czwartek)
Biuro Imprezy oraz start i meta – na plaży za ośrodkiem zdrowia w Dywitach – czynne od godz. 09:30 do 11:00.
• o godz. 11:11 wspólne śpiewanie Hymnu narodowego.
• start MARSZU o godzinie 11:30.
TRASA:
• trasa Marszu prowadzić będzie wokół jeziora Dywickiego, długość trasy wynosi ok. 2,4 km.
• trasa nie posiada atestu PZLA.
UCZESTNICTWO:
• Marsz jest płatny. Koszt startu: 20 zł przy zapisach internetowych do dnia 05.11.2020 r. 07.11.2021 r. do godz. 23:59,
30 zł w dniu imprezy.
• Marsz ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację.
• w Marszu nie będzie prowadzona klasyfikacja Uczestników. Liczy się udział, a nie wynik.
• Uczestnicy startują w imprezie na własną odpowiedzialność.
• Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
• w Marszu prawo startu mają osoby bez ograniczenia wiekowego, a osoby poniżej 18 lat startują tylko za pisemną zgodą
opiekuna prawnego (druk dostępny w Biurze Imprezy).
Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do startu w imprezie. W przypadku braku zaświadczenia Uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego
oświadczenia w Biurze Imprezy od godz. 12:00 do 13:30 o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o starcie na własną
odpowiedzialność i zgody na przetwarzanie danych osobowych (przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgodę
podpisuje osobiście opiekun prawny).
Pobranie numeru startowego oraz podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy.
ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia do Marszu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.superczas.pl.
Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 05.11.2020 r. 07.11.2021 r. do godz. 23:59. Uczestnicy, którzy zgłoszą
się w tym czasie mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli odbiorą go w Biurze Imprezy w godz. od 12:00 do 13:30.
• Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe.
• Osobę niepełnoletnią zgłasza na stronie www.superczas.pl rodzic/opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność
za jej start.
• Weryfikacja Uczestników, wydawanie pakietów startowych, odbędzie się w Biurze Imprezy w dniu wydarzenia.
• Każdy Uczestnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Imprezy. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać
dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający dane Uczestnika oraz ewentualnie dowód opłaty startowej jeżeli
wpisowe nie jest odznaczone na liście startowej dostępnej na www.superczas.pl

• Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w
imprezie na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Imprezy.
• Uczestnicy imprezy otrzymują pakiet startowy zawierający numer startowy oraz 4 agrafki.
OPŁATA STARTOWA:
• Przy zapisach internetowych 20 zł do dnia 05.11.2020 r. 07.11.2021 r. lub 30 zł gotówką w dniu imprezy gdy będą
wolne miejsca na liście startowej – limit 250 Uczestników.
• Opłatę przy zapisach internetowych należy uregulować za pomocą szybkich płatności internetowych dostarczanych
przez operatora Przelewy24.pl - link do płatności pojawi się po udanej rejestracji w wiadomości mailowej
potwierdzającej zapis na imprezę.
• Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jest Stowarzyszenie WKR FAN (właściciel
serwisu Superczas.pl) 10-145 Olsztyn, ul. Morska 43 nr KRS 0000223605, REGON 511321906, NIP 739-31-85-536,
kontakt@superczas.pl.
• Dowodem wpływu opłaty startowej jest pojawienie się stosownej adnotacji na liście startowej imprezy pod adresem
www.superczas.pl
Jeżeli w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty stosowna adnotacja nie pojawiła się przy nazwisku Uczestnika na liście
startowej na stronie www.superczas.pl, wówczas Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem pod
adresem kontakt@superczas.pl
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
• Opłata startowa w całości zostanie przekazana na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezie.
• W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje:
• Pamiątkowy medal na mecie imprezy,
• Numer startowy i 4 agrafki,
• Zabezpieczenie medyczne,
• Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników Marszu oraz ciepła herbata.
NAGRODY:
Każdy z 250 uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
• Marsz odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
• Wszystkich Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz dbać o porządek w miejscu imprezy.
• Za rzeczy pozostawione lub zagubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie zapewnia depozytu.
• Przez cały czas trwania imprezy należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które realizują
imprezę oraz w niej uczestniczą.
• Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu oraz podziękowaniu za wspólną rywalizację.
• Po zakończeniu konkurencji Uczestnicy powinni niezwłocznie opuścić bieżnię.
• Zalecamy zakrywanie ust i nosa na otwartej przestrzeni gdzie przebywa większa liczba osób.
• Należy unikać dotykania dłonią oczu, nosa i ust.
• Należy często myć i dezynfekować ręce.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie imprezy.
• Organizator korzysta z ubezpieczenia NNW do 5 tys. zł.
• Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie.
• We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1) Dane osobowe Uczestników Gminnego Marszu Niepodległości wokół Jeziora Dywickiego 2020 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)
2) Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie powyżej 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 Marszu, w szczególności w
celach związanych z wykonaniem umowy udziału w Marszu (tj. przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników,
wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników Marszu (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 Marszu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz
innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem Marszu
5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Marszu oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także ew. uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów
6) Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w Marszu.

7) Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora
w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych
8) Uczestnik Marszu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Technicznemu
Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją Uczestników Marszu, elektronicznym
pomiarem czasu oraz generowaniem wyników Marszu
9) Uczestnik Marszu 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 Marszu i Organizatora
(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w Marszu 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 Marszu w celu ich promocji w kontekście udziału
w Marszu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Marszu, na promocyjnych materiałach drukowanych
Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych
12) Każdy Uczestnik Marszu 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 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 Marszu.
Kontakt w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl
13) Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Bezpieczeństwa Transportu Zbiorowego i Sportu Urzędu
Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – osoba odpowiedzialna Karolina Krajewska lub Julian
Wojgieniec tel. 89 524 76 63.

