REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI
ROZGRYWANYCH Z BIEGAMI SUMMER ARENA

I Cel imprezy
• upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu
• promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
II Organizator
• Fundacja Bieg Rzeźnika
III Dystans
Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników:
● Bieg Niedźwiedzia (13, 14, 15 lat- roczniki: 2007-2009)- dystans ok. 700 metrów;
● Bieg Wilka (10, 11, 12 lat- roczniki: 2010- 2012)- dystans: ok. 700 metrów;
● Bieg Liska (7, 8, 9 lat- roczniki: 2013-2015)- dystans: ok. 500 metrów;
● Bieg Wiewiórki (4, 5, 6 lat- roczniki: 2016-2018)- dystans: ok. 250 metrów;
● Bieg Żuczka (1, 2, 3 lata- roczniki: 2019-2021)- dystans: ok. 100 metrów.
IV Termin i miejsce Biegów
1. Biegi odbędą się w okolicy Areny Gliwice, 13 sierpnia 2022- sobota godzina 12:00
2. Powyższe Biegi odbędą się niezależnie od siebie.
V Uczestnictwo
1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy urodzeni w latach 2007 - 2021.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegach dla Dzieci jest wypełnienie, podpisanie i oddanie w
biurze zawodów dla dzieci Formularza Zgłoszeniowego wyrażającego zgodę na udział w
Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność oraz oddanie wypełnionego
i podpisanego Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału
w Biegu. Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie,
że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika,
wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
3. Zgłoszeń należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie:
www.polmaratongliwicki.pl
4. Limit uczestników określa się na 500 osób.

VI Opłata startowa
1. Opłata startowa dla dziecka biorącego udział w biegu wynosi 10 zł.

2. Opłatę startową należy wpłacać przez Blue Media lub na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kaczyniec 10/2
44-100 Gliwice
73 1090 1766 0000 0001 3262 6073

●

●

W przypadku wyboru płatności w postaci zwykłego przelewu w tytule wpłaty należy podać
kod otrzymany w czasie rejestracji lub imię i nazwisko oraz dystans (np Jan Kowalski, bieg
dla dzieci).
W przypadku wyboru metody płatności - Blue Media naliczona zostanie dodatkowa opłata
operatora.

3. Za biegi dla dzieci nie można płacić voucherami
4. W przypadku chęci uzyskania faktury za opłatę startową należy skontaktować się mailowo z
biuro@polmaratongliwicki.pl a w mailu podać wszystkie niezbędne do wystawienia faktury dane:
nazwa firmy, adres, NIP, nazwę biegu oraz imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy opłata
startowa.
5. Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto
Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami. W przypadku wyboru szybkich przelewów (Blue Media)
status zgłoszenia zmienia się automatycznie po zatwierdzeniu wpłaty. W przypadku zwykłego
przelewu weryfikacja wpłat odbywa się ręcznie a zmiana statusu płatności może potrwać 3 dni od
dokonania wpłaty.
6. Opłaty za pakiet nie można przenosić na inne dziecko (zawodnika).

VII Świadczenia
1. Dzieci, które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
VIII Bezpieczeństwo
1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Biegach dla Dzieci osób biegnących ze
zwierzętami.
2. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych uczestników.

3. Uczestnicy z najmłodszej kategorii (Bieg Żuczka) mogą biec w asyście Rodzica lub Opiekuna
pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom. Dzieci nie mogą być niesione przez
dorosłych - muszą dotykać stopami ziemi.
4. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu i poleceń Organizatora.
IX Dane osobowe i ochrona wizerunku
1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest organizator zawodów
sportowych - Fundacja "Bieg Rzeźnika" z siedzibą w Gliwicach, ul. Kaczyniec 10/2, (dalej:
„Organizator”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000501777.
2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia,
wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej,
obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
3. Uczestnik poprzez rejestrację na zawody akceptuję regulamin i wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w
szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
● imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w
zawodach;
● imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu
poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i
promocyjnych;
● adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji
dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach
promocyjnych i marketingowych;
● numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach
zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.
4. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru
telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane
osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a
także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym pomiar czasu
w tym publikację wyników.
5. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty
elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym z
promocją i marketingiem oraz współorganizacją zawodów.
6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej
będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich
przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których
mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie
uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja „Bieg

Rzeźnika” 44-100 Gliwice, ul. Kaczyniec 10/2.
7. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
w każdym czasie.
9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu.
10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z
obowiązujących przepisów prawa.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48
537 637 675.

X Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Biuro zawodów dla dzieci otwarte będzie w godzinach otwarcia biura festiwalowego.
Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości
bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu Biegów dla Dzieci, przy czym
uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem Biegów. Dokonanie
zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych
dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Dyrektorowi Biegów dla Dzieci.
Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres
biuro@polmaratongliwicki.pl

