Regulamin 5. Biegu „Formuła 1” na dystansie 5 km
Atest PZLA
I. Cel imprezy
1. Promocja aktywnego stylu życia i biegania jako najprostszej formy rekreacji
2. Promowanie Poznania oraz Powiatu Poznańskiego i integracja mieszkańców poprzez sport.
3. Integracja środowiska miłośników sportu motorowego i biegania.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad Fair Play.
II. Organizator
WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
Automobilklub Wielkopolski
oraz Akademia Młodych Olimpijczyków
oficjalna strona zawodów: www.duathlonpoznan.pl
e-mail kontaktowy: kontakt@duathlonpoznan.pl
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. po Torze Poznań.
2. Start: godz. 10.00. Biegacze startują razem z zawodnikami biorącymi udział w 5. Duathlon Tor
Poznań.
3. Długość trasy: 5 km, atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
4. Meta: prosta startowa
5. Pomiar czasu w systemie chipowym.
6. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował w strefie mety.
7. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w
limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu. Nie będą sklasyfikowani.
IV. Uczestnictwo
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 6 kwietnia 2019 roku ukończą 14 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie mogą
wziąć udział w Biegu po dostarczeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.
2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu
tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
3. Szatnie i depozyt na rzeczy znajdują się w pobliżu Biura Zawodów. Wydawanie rzeczy po Biegu
odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za
pobranie rzeczy przez inną osobę.
5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.
V. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja generalna – kobiet, mężczyzn (miejsca I,II,III, IV,V,VI).
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje
najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.
VI. Zgłoszenia
1. Biuro Zawodów mieści się w obiektach Toru Poznań (przy trybunie), ul. Wyścigowa 3, 62-081
Przeźmierowo i będzie otwarte 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 8.00 do 9.30.
2. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 30 zł.

3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
4. Organizator ustala limit biegaczy na 100 osób i zastrzega sobie prawo do jego zwiększenia w
miarę możliwości.
5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego na
stronie internetowej Biegu do dnia 28 marca 2019 r.
6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego i dokonanie
opłaty startowej na konto Organizatora.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może
wystartować, istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę do dnia 20 marca 2019 r. lub
zaliczyć wniesioną opłatę na konto startu w 6. edycji Biegu.
8. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
Organizatora.
9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu rejestracyjnym najpóźniej 3
dni od dokonania rejestracji.
10. W dniu 6 kwietnia 2019 r. będzie możliwość zgłoszenia udziału w Biurze Zawodów, jeśli nie
został wcześniej wyczerpany limit zapisów.
11. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu
bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-VI – nagrody rzeczowe), mężczyzn (miejsca IVI– nagrody rzeczowe).
2. Kolejność na mecie w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety (czas brutto).
3. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w w limicie czasu i zgodnie z
Regulaminem, otrzymają pamiątkowy medal.
VIII. Finansowanie
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub
organizacje delegujące.
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
- numer startowy + agrafki,
- elektroniczny pomiar czasu,
- zabezpieczenie medyczne,
- niespodzianki od Partnerów,
- przekąskę i napój na mecie.
Wszystkie osoby, które ukończą zawody zgodnie z niniejszym Regulaminem, otrzymają pamiątkowy
medal.
IX. Warunki uczestnictwa
1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 minut. Uczestnicy, którzy po upływie limitu czasu nie dotrą do
mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Osoby te nie będą sklasyfikowane.
2. Podstawą odbioru pakietu z numerem startowym jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z
dokonaniem opłaty startowej, okazanie przez uczestnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze
zdjęciem oraz podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej. W przypadku osób, które nie ukończyły 18.
roku życia do odbioru pakietu startowego dodatkowo konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody na
uczestnictwo w biegu podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia.

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział
w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu
oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika.
X. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play
1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach nie sprawnych
technicznie.
2. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników
oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie.
3. Zabrania się udziału w biegu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków
dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania
odpowiednich organów i instytucji.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do
uczestnictwa, w szczególności zasad Fair Play oraz niniejszego Regulaminu.
XI. Depozyt i zaplecze sanitarne
1. Organizator zapewnia dostęp do toalet w Strefie Startu/Mety oraz do depozytu w Biurze Zawodów.
2. Rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez
zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną
osobę.
Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną
odpowiedzialność i organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
XII. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do startu będzie:
a) podanie adresu e-mail uczestnika zawodów w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,
b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, podczas
weryfikacji Uczestnika,
c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na
następujących polach eksploatacji:
- 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 reemitowanie, 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 bilbordach, portalach
społecznościowych,
- powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w zawodach.
XIII. Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Prasowa Przemysław Walewski , z siedzibą pod
adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań,REGON:630923330 NIP: 7821373697 właściciel portalu
WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach
stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna,
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w
postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych
przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w
miejscu rozgrywania zawodów.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem
możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych zawodach organizowanych przez Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone
przez uczestników.
4. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie
zgody przez uczestnika biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

