
REGULAMIN BIEGU sPORTan
4 września 2021 r.
Port Kopytkowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w sportowym wydarzeniu sPORTan 
organizowanym przez PORT KOPYTKOWO, Kopytkowo 48, 83-230 Smętowo Graniczne.

2. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia będą publikowane na stronie: 
https://portkopytkowo.pl/sPORTan.

3. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny. Biorąc udział w zawodach, Uczestnik oświadcza, że 
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje go.

4. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Zasad Pokonywania Przeszkód (które stanowią 
załącznik nr 1 do Regulaminu)

II ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego sPORTan jest GLOBAL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Nowogrodzkiej 37/4, zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198705, o kapitale 
zakładowym wynoszącym 50.000 zł oraz numerze NIP 586-10-48-353, zwany dalej 
„Organizatorem”.

III CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

1. sPORTan to wydarzenie, którego celem jest dobra zabawa, propagowanie aktywności 
ruchowej i zdrowego stylu życia, integracja społeczności Kierowców Zawodowych oraz 
okolicznych mieszkańców.

2. Zawodnicy rywalizują o to, by poprawnie i w jak najszybszym czasie pokonać tor przeszkód 
przygotowany przez Organizatora.

3. Na trasie biegu znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności jest opisany w 
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu („Zasady Pokonywania Przeszkód”). Organizator 
przewiduje dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne – błoto, bagno, staw, wzniesienia, deszcz itp.
b) sztuczne – ściany, liny, opony, naczepy, zasieki itp.

4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, Organizator zobowiązuje się dołożyć 
wszelkich starań, aby zabezpieczyć Uczestników biegu przez zagrożeniem zakażenia 
wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia 
Uczestnikom płynów dezynfekujących.
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IV UCZESTNICY

1. UCZESTNIK – to osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat, biorąca 
udział w wydarzeniu sPORTan, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych
w poniższym regulaminie.

2. Limit uczestników na wydarzeniu sPORTan, 4 września 2021 roku, wynosi 100 osób (liczą się
opłacone zgłoszenia). Na wydarzenie można się zapisywać online pod adresem 
https://portkopytkowo.pl/sPORTan oraz na miejscu wydarzenia, w Recepcji Portu 
Kopytkowo.

3. Uczestnik powinien mieć świadomość, że udział w wydarzeniu sPORTan może nieść ze sobą 
ryzyko fizycznych obrażeń i/lub śmierci, choroby i/lub zniszczenia lub utraty osobistej 
własności (ubrudzone ubrania, but który utknął w błocie itp.).

4. Udział w wydarzeniu jest w pełni dobrowolne i wynika z woli Uczestnika, który musi 
zaakceptować ryzyko. Uczestnik może zrezygnować w dowolnym momencie biegu. 
Uczestnik sam decyduje czy jego kondycja, stan zdrowia i inne uwarunkowania umożliwiają 
mu udział w zawodach.

5. W biegu mogą wziąć udział jedynie Uczestnicy, którzy zarejestrowali się do udziału w biegu 
na stronie https://portkopytkowo.pl/sPORTan, wpłacili wpisowe w kwocie 100 zł oraz 
odebrali pakiet startowy w wyznaczonych godzinach.

IV TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Wydarzenie sportowe sPORTan odbędzie się w Porcie Kopytkowo oraz na terenach do niego
przyległych. Adres: Kopytkowo 48, 83-230 Smętowo Graniczne, koordynaty GPS: 
53.74067254421589, 18.639367756046116.

2. Punkt odbioru pakietów startowych będzie zlokalizowany w Recepcji Portu Kopytkowo i 
będzie działał 4 września 2021 od godz. 8:00 do 12:00.

3. Bieg rozpocznie się i zakończy w tym samym miejscu, czyli przy myjni Port Kopytkowo
4. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania biegu lub zmiany daty i/lub miejsca biegu, 

przy czym Uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową nie później niż 24 h 
przed rozpoczęciem biegu. Uczestnik będzie miał możliwość zadecydowania, czy woli zwrot 
wpłaty czy udział w innym terminie/miejscu.

V PAKIET STARTOWY

1. Wysokość opłaty startowej wynosi xx zł, niezależnie od daty czy miejsca zapisu. Pakiet 
startowy można kupić również w dniu zawodów, w Recepcji Portu Kopytkowo, najpóźniej do
4 września 2021 r. do godz. 9:00.

2. W pakiecie startowym Uczestnik otrzymuje: numer startowy, pomiar czasu, pamiątkowy 
medal, pamiątkową buffę, podstawową opiekę medyczną, napój oraz poczęstunek po 
biegu.
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VI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU

1. W terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy (uiszczenie opłaty), jednak nie później niż
7 dni przed datą biegu, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez 
podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów – prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym 
Organizatora, wysyłając e-mail ze swoimi danymi oraz wyraźnym komunikatem o chęci 
rezygnacji ze startu, na adres info@portkopytkowo.pl. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w 
ciągu najbliższych 14 dni roboczych.

3. W przypadku gry rezygnacja z biegu następuje później niż 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem biegu, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.

VII NAGRODY I KLASYFIKACJE

1. Organizator przyznaje nagrody:
a) 3 mężczyznom z najkrótszym czasem pokonania toru
b) 3 kobietom z najkrótszym czasem pokonania toru

2. Nagrody dla najszybszych Uczestników to nagrody rzeczowe oraz upominki, których ilość 
będzie zależeć od hojności sponsorów.

VIII BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań aby zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwo w trakcie 
biegu; zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w 
trakcie lub w związku z biegiem.

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik musi się liczyć z siniakami, zadrapaniami, 
skaleczeniami. Kontuzjom mogą sprzyjać warunki atmosferyczne.

3. Organizator ma prawo do „ściągnięcia” z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają 
interwencji medycznej.

4. Zakazuje się Uczestnikom biegu w obuwiu typu „kolce” oraz posiadania przy sobie 
jakichkolwiek ostrych przedmiotów.

5. Organizator ma prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w 
stanie nietrzeźwym z powodu alkoholu bądź innych substancji odurzających, Uczestnikowi 
agresywnemu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu
i życiu innych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsora czy partnera wydarzenia. 
W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

6. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do pomiaru temperatury przy wejściu na teren imprezy 
oraz do zdezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu z terenu imprezy.

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa na terenie imprezy przed 
startem biegu oraz po jego zakończeniu.

8. Na terenie imprezy mogą przebywać jedynie uczestnicy biegu i jego obsługa / zaszczepieni 
bez limitu? 
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IX UCZESTNICTWO
1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Prawo startu w biegach nazwanych jako: sPORTan mają również osoby, które najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia 
wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu   
podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna i Uczestnika 
w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).

3. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:

a) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
b) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wy-

nikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty  (pogorszenia)
zdrowia lub życia;

c) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w
formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;

d) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub za-
pisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promo-
cyjnych Organizatorów.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników biegu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych 
obejmie: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość w której mieszka, celem 
opublikowania listy startowej oraz wyników biegu.

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, 
uniemożliwia udział w biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych firmie, która zajmuje 
się pomiarem czasu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika (imienia, 
nazwiska, roku urodzenia, numeru tel, adresu e-mail) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
i innym służbom, jeżeli będzie to uzasadnione istotnym interesem publicznym.

XI ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w
następujących formach:
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 Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,

 Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowa-

nie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bil-
bordach,

 Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w
oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez ak-
ceptację niniejszego Regulaminu:

a) podczas zapisu online na konkretny bieg na stronie internetowej  www.portko-
pytkowo.pl

b) podczas    akceptacji     online     oświadczenia     na     stronie     interneto-
wej www.portkopytkowo.pl

c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.

Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym
w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa po-
krewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zre-
alizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skutecz-
ne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

2. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem,
gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowa-
nych przez administratora lub przez stronę trzecią”.
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