
REGULAMIN
WIGILIJNEGO CHARYTATYWNEGO BIEGU

W NOWEJ SOLI

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE KLUB MAM I TEAM DRACZYŃSKI.

TERMIN: 22 grudnia 2019 r. niedziela start godz. 15:00.

MIEJSCE STARTU I META ul. Pocztowa w Nowej Soli.

DYSTANS: 5 kilometrów ulicami Nowej Soli, zgodnie z mapą udostępnioną w biurze
zawodów oraz na fan page Akcje Charytatywne Klubu Mam.

ZGŁOSZENIA: poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej
https://super-sport.com.pl.

LIMIT UCZESTNIKÓW 300 osób.

CEL IMPREZY: zbiórka funduszy zostanie przeznaczona na fundacje dla chorego Jerzyka
Tudek dwuletniego chłopca z Nowej Soli a w szczególności na turnusy rehabilitacyjne.

ODBIÓR PAKIETÓW: 21 grudnia 2019 r. od godziny 17:00 do 19:00 w siedzibie Klubu
Mam – Nowa Sól, ul Parafialna 4/8. 22 grudnia 2019 r. ulica Pocztowa namiot - biuro
zawodów od godziny 13:00.

WPISOWE: 30,00 zł

Opłatę dokonuje się poprzez stronę super-sport.com.pl. Zawodnik ma 5 dni na wniesienie
opłaty startowej po tym dniu zostanie wykreślony z listy osób zapisanych i musi dokonać
ponownie rejestracji. Opłata będzie wnoszona poprzez system dotpay.

Dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku
zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów.

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin
zapisania się na bieg.

Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

Zapisy i termin wniesienia opłaty startowej trwają do 16 grudnia 2019 r., chyba, że limit
uczestników zostanie osiągnięty szybciej. Z kolei w przypadku nie osiągnięcia limitu
organizator ma prawo wolne miejsce udostępnić w dalszym, publicznym procesie rejestracji
poprzez stronę https://super-sport.com.pl.

https://super-sport.com.pl/
https://super-sport.com.pl/
http://www.klubmamnowasol.blogspot.com/


Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, powinna jak najszybciej zgłosić
to do organizatora na email klubmamnowasol@gmail.com lub poprzez fan page biegu Akcje
Charytatywne Klubu Mam. Organizator ma prawo zdecydować czy te miejsce będzie
udostępnione w dalszym procesie rejestracji czy pobiegnie inny biegacz wskazany przez
biegacza, który zrezygnował z biegu.

Osoby, które w ciągu 5 dni od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną wykreślone
z listy zapisanych na bieg.

NAGRODY:

Każdy biegacz dostanie medal, ciepły posiłek i pakiet startowy.

INNE:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- nie będzie elektronicznego pomiaru czasu,

- limit czasu na pokonanie trasy to 1 godzina,

- w biegu może uczestniczyć osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat z tymże zgłasza ją
rodzic lub opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do uiszczenia numeru startowego z przodu.

Podczas biegu organizator zapewnia pomoc medyczną.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego
regulaminu.

Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób nie dozwolony (czyli na rolkach, rowerze czy
z jakimś zwierzęciem) bądź pod wpływem środków odurzających, alkoholu, nielegalnych
substancji podlegają dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania uczestników i
bezpłatnego wykorzystania bez ograniczeń czasowych na fan page biegu. Mogą one też być
wykorzystywane na nośnikach organizatora w mediach na potrzeby promocyjne związane z
działalnością prowadzoną przez organizatora.

Uczestnik, który nie przestrzega regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Organizator nie zapewnia szatni ani natrysków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wirtualny biegacz:

mailto:klubmamnowasol@gmail.com
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Osoby, które nie mogą z różnych powodów czynnie wziąć udziału w biegu a chciałyby
wesprzeć chorego chłopca zachęcamy do rejestracji w formie Wirtualnego Biegacza poprzez
rejestracje w systemie elektronicznym na stronie supersport.com.pl wpłata wynosi minimum
30 zł. Opłata w całości zostanie przeznaczona na fundacje. Opłata nie podlega zwrotowi.
Osoba, która zostanie wirtualnym biegaczem nie otrzyma pamiątkowego medalu.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Klub Mam w Nowej Soli.

Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia
usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie realizacji
procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu.

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (poza listami startowymi i listami wyników).

Dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres
odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz
podatkowymi.

Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub
nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami.
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