Regulamin Charytatywnej Sztafety Integracyjnej
„O CO BIEGA?”
I. ORGANIZATOR
Organizatorem charytatywnej sztafety integracyjnej O CO BIEGA (zwanej dalej: Sztafetą) jest
stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn Varmia z siedzibą w Olsztynie przy ul. ul. Kotańskiego 1, 10-166
Olszty, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000509330, REGON

281617168, NIP 7393869217.

II. CEL IMPREZY
Istotą Sztafety jest integracja społeczna niepełnosprawnych sportowców startujących w Olimpiadach
Specjalnych, a także wszystkich osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Przy okazji wydarzenia
zaplanowana jest zbiórka funduszy, na rzecz:
•

Wypoczynku letniego oraz rehabilitacji zawodników Olimpiad Specjalnych z regionu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
przy
Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.

•

Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu, celem
wspólnego zrealizowania projektu zwiększenia samodzielności dorosłych osób
posiadających problemy w poruszaniu się poprzez opracowanie standardu działania
„Symulatora Mieszkaniowego” oraz wytycznych dla ergoterapeuty. Stowarzyszenie
wspiera bardzo dużo osób z problemami w poruszaniu się (np. z niepełnosprawnością
sprzężoną) i częstym problemem jest sytuacja, w której osoba nie wierzy we własne
możliwości i jest niesamodzielna przy podstawowych czynnościach życia codziennego
(mycie się, toaleta) ze względu na brak odpowiednio przygotowanej przestrzeni prywatnej
lub niewłaściwe dostosowanie pomieszczeń do jej potrzeb.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Sztafeta odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 roku.
2. Start Sztafety nastąpi o godzinie 12:00 na terenie obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowe (CRS)
„UKIEL”. Dokładne miejsce startu będzie wyznaczone przez bramę startową, która będzie
jednocześnie oznaczała strefę zmian oraz metę. Brama będzie znajdowała się pomiędzy plażą a
restauracją Plankton.
3. Meta biegu będzie oznaczona przez bramę startu/mety.

IV. TRASA BIEGU
1. Zawodnicy uczestniczący w Sztafecie będą mieli do pokonania trasę o łącznej długości 7 777 m
(bez atestu), składającej się z pięciu pętli o długości około 1 555 m każda. Całość trasy będzie
przebiegać po ścieżkach wyznaczonych na terenie CRS Ukiel.
2. Zadaniem drużyny jest dostarczenie pałeczki od startu do mety, przez wszystkie pięć odcinków
(pętli) biegu. Drużyna sama decyduje, którzy jej członkowie pokonują które odcinki sztafety. Każdy
z członków drużyny może przebiec dowolną liczbę odcinków, ale nie mniej niż jeden. Podczas
biegu pałeczkę sztafetową można dowolnie przekazywać pomiędzy członkami tej samej drużyny
biegnącymi na danym odcinku sztafety.
3. Pomiar czasu będzie prowadzony przez podmiot działający pod nazwą Superczas.pl – Sportowy
Pomiar Czasu, organizujący profesjonalne pomiary czasu na wielu imprezach sportowych.
4. Cała trasa zostanie oznaczona taśmami ostrzegawczymi, a wzdłuż trasy i w strefie zmian
rozstawione będą osoby z zespołu obsługi imprezy.
5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut. Po upłynięciu wyznaczonego limitu czasu
wszystkie drużyny, które nie ukończyły biegu do tego momentu, zostaną sklasyfikowane na
wspólnym, ostatnim miejscu, bez podawania czasu ukończenia biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Sztafeta jest imprezą drużynową. Każda drużyna składa się z pięciu osób. Warunkiem
uczestnictwa jest zarejestrowanie drużyny w systemie zgłoszeń, dostępnym na stronie
www.superczas.pl oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 150 zł od drużyny.
2. Członkowie drużyny powinni przystąpić do biegu w przebraniach, podkreślających rekreacyjny
aspekt imprezy, przy czym przebrania nie są obowiązkowe. Najlepsze przebrania zostaną
nagrodzone.
3. Maksymalny limit uczestników Sztafety wynosi pięćdziesiąt pięcioosobowych zespołów (łącznie
dwustu pięćdziesięciu zawodników). Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego
zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń, jak również do zwiększenia
maksymalnego limitu uczestników imprezy.
4. Nad przebiegiem imprezy czuwała będzie profesjonalna firma pomiarowa Superczas.pl –
Sportowy Pomiar Czasu.
5. Decyzje Superczas.pl – Sportowy Pomiar Czasu w sprawie wyników zawodów są ostateczne.
6. Wszystkie zespoły startujące w Sztafecie muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów, które
będzie zlokalizowane na terenie Centrum UKIEL w budynku przy wypożyczalni sprzętu
sportowego. Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu, czyli w sobotę 21 maja 2022 r., w godz.
09:30 - 11:30.
7. Pakiety startowe będą wydawane uczestnikom biegu w biurze zawodów, w godz. 09:30-11:30.
Wszelkie oświadczenia będą dostępne w Biurze Zawodów. Każdy Uczestnik Sztafety pojawia się

w Biurze Zawodów osobiście – najlepiej wszyscy członkowie sztafety na raz. Kapitan odbiera
pałeczkę sztafetowa.
8. Decyzje Biura Zawodów są ostateczne.
9. Podczas weryfikacji w Biurze zawodów w dniu imprezy każdy członek drużyny zweryfikuje swoją
tożsamość poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz uzupełni wymagane Regulaminem
oświadczenia.
10. Każdy uczestnik Sztafety w czasie jej trwania będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika w czasie Sztafety, wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie na własną rękę przez uczestnika. Organizator zaleca
uczestnikom Sztafety zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia przez uczestników Sztafety.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia

do

Sztafety

będą

przyjmowane

wyłącznie

na

stronie

internetowej

www.superczas.pl Każdy Uczestnik Sztafety wypełnia formularz zgłoszeniowy i wpisuje
jednobrzmiącą nazwę Drużyny.
2. Zgłoszenia elektroniczne w trybie on-line będą przyjmowane do dnia 19 maja 2022 włącznie.
3. Wszyscy członkowie drużyny muszą podpisać w Biurze Zawodów (w przypadku zawodników
niepełnoletnich opiekun prawny) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w Sztafecie oraz o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zapisów.
5. Jeden zawodnik może być członkiem tylko jednej drużyny sztafetowej.
6. Drużyny sztafetowe są drużynami mieszanym, tzn. nie przewiduje się podziału na drużyny
kobiece i męskie, a w każdej drużynie może wystąpić dowolna proporcja co do płci
zawodników.
7. Opłata startowa wynosi sto pięćdziesiąt złotych od drużyny. Opłatę startową należy wpłacić na
konto bankowe nr: 77 1240 1226 1111 0010 8998 0847
(W tytule przelewu należy wpisać 'O co biega – nazwa drużyny'.)
•

Organizator dopuszcza zmianę składu drużyny. Zmianę należy zgłosić Organizatorowi drogą
mailową na adres kontakt@superczas.pl, najpóźniej na trzy dni przed biegiem, lub w
wyjątkowych okolicznościach w dniu biegu w Biurze Zawodów.

•

Raz wniesiona opłata startowa nie będzie podlegała zwrotowi. Nie będzie również możliwości
przeniesienia wniesionej opłaty startowej na inną drużynę.

8. Każda uczestnicząca w Sztafecie drużyna, w ramach wniesionej opłaty startowej otrzyma:
a. jedną pałeczkę sztafetową (do zwrotu po zawodach)
b. pięć oficjalnych numerów startowych wraz z agrafkami
c.

pięć butelek napoju

d. pięć pamiątkowych medali (na mecie)

9. Zawodnicy poniżej trzynastego roku życia mogą wziąć udział imprezie pod warunkiem
obecności (pod opieką) pełnoletniego opiekuna, który podpisze odpowiednie oświadczenie,
dostępne w biurze zawodów.
10. Zawodnicy powyżej trzynastego, a poniżej osiemnastego roku życia mogą wziąć udział w
zawodach po podpisaniu pisemnej zgody w Biurze Zawodów jednego z rodziców lub opiekuna
prawnego.

VII. KLASYFIKACJE
Regulamin Sztafety przewiduje następujące klasyfikacje wyników:
•

Generalna

•

Najlepsze przebranie

VIII. NAGRODY
Wszystkie drużyny startujące w sztafecie otrzymają pakiety startowe ufundowane przez sponsorów
Sztafety.
Ponadto nagrody specjalne otrzymają:
●

najlepiej przebrana drużyna

●

trzy najszybsze drużyny

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Sztafety będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych
osobowych jest Organizator Sztafety.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 w związku z udziałem w Sztafecie będzie
obejmowało: publikację imienia i nazwiska uczestnika - w każdy sposób, w jaki publikowane lub
rozpowszechniane będą informacje o biegu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Sztafecie.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora zapisane w sposób
elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.

X. PUBLIKACJA WIZERUNKU
1. Uczestnik, podpisując oświadczenie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie własnego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo.
Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 5 lat
na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) udostępnianie egzemplarza lub kopii, na której wizerunek utrwalono, w celu wykorzystania do
promocji Organizatora;
c) wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnienie utworu zawierającego wizerunek, w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
e) zamieszczenie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
f)

emisja w przekazach telewizyjnych;

g) publikowanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika utrwalony w czasie Sztafety.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie drużyny uczestniczące w Sztafecie. Odebranie pakietu
startowego wraz z numerami startowymi będzie równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik Sztafety jest zobowiązany do widocznego umieszczenia numeru startowego z
przodu pod rygorem dyskwalifikacji. Drużyny, których uczestnicy nie będą posiadali numerów
startowych nie będą sklasyfikowane.
3. Jeśli Organizator udostępni chipy do pomiaru czasu, wszyscy uczestnicy Sztafety będą mieli
obowiązek zamocowana ich na bucie zgodnie ze wskazówkami Organizatora. Chipy będą
podlegały obowiązkowemu zwrotowi tuż za metą biegu.
4. Organizator dzięki pomocy sponsorów zapewnia doraźną opiekę medyczną na całej trasie oraz
mecie biegu w postaci dyżurującego ambulansu ratownictwa medycznego z pełną obsadą.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie biegu lub pozostawione na trasie lub na
terenie CRS Ukiel.
6. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące możliwości kontynuowania biegu przez danego uczestnika
biegu, są ostateczne i niezmienne.
7. Organizator będzie miał prawo do bezwarunkowej dyskwalifikacji drużyny, jeżeli którykolwiek z jej
członków będzie w rażący sposób naruszał zasady fair-play lub nie będzie przestrzegał
postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

