REGULAMIN
Pierwszy Międzynarodowy Bieg „Ocalony Legion” 2020
24 października 2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 organizatorzy Pierwszego Międzynarodowego Biegu „Ocalony Legion”,
postanowili o zmianie formuły rozgrywania zawodów w 2020 roku, w związku z obostrzeniami
administracyjnymi, pozwalającymi na rozgrywanie zawodów w ograniczonym zakresie.
Dostępne będą starty na 2 dystansach: 200m dla dzieci oraz około 6km. Zawodnicy startować będą
indywidualnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, a jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy na to pozwolą,
to Organizator przygotuje starty grupowe zgodnie z wytycznymi.
I. CELE IMPREZY
1. Promowanie trzeźwego życia wśród dzieci i młodzieży.
2. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do
pracy nad sobą i do kształtowania osobowego.
3. Integracja osób ze środowisk trzeźwościowych oraz ich rodzin. Podnoszenie wartości rodziny w
przeciwdziałaniu uzależnieniom.
II.ORGANIZATOR
1. Organizatorami Pierwszego Międzynarodowego Biegu „Ocalony Legion” (w dalszej części: „Bieg”), jest
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Etap” oraz Stowarzyszenie „Ocaleni”.
2. Partnerami Organizatora są Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu, 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), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących
przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów, jest Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Etap”
oraz Stowarzyszenie „Ocaleni”.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie
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każdym czasie. Organizator może przetwarzać́ dane osobowe w związku z organizacją Biegu, także we
współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.
Zawodnikom 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 tym również w postaci wizerunku w dowolnym
momencie,
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f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez
Administratora.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się̨ w dniu 24 października 2020 r. w Bieniszewie, w województwie wielkopolskim,
w powiecie konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi, w godzinach 12.00-13.30
2. Planowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www ?
3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie Internetowej.
4. W Biegu mogą̨ wziąć́ udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani i opłaceni w ciągu 48 godzin od
zarejestrowania,zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o
tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż̇
24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zoobowiązań

w stosunku do

Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
6. Długość trasy Biegu wynosi:
a) 200m, dla dzieci od lat 3do 13
b) około 6km.
7. Trasa biegu zostanie oznaczona, prowadzi duktami leśnymi.
8. W związku z COVID-19 podczas zawodów będą obowiązywały aktualne obostrzenia epidemiologiczne.
Organizator zorganizuje starty grupowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami ilości uczestników, z
uwzględnieniem, że:
a) każdy z Uczestników biegnie wyłącznie na własną odpowiedzialność;
b) Uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim obowiązującym zasadom bezpieczeństwa oraz
rygorom sanitarnym, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV;
c) Uczestnicy zdają sobie sprawę z faktu, iż pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, zmierzających do
maksymalnego ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV, ryzyko to nadal istnieje, w związku z
czym, w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV, nie będą kierowali z tego tytułu żadnych roszczeń do
organizatorów biegu;
d) organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby Uczestników biegu, osób
towarzyszących czy też znajdujących się w pobliżu odbywającego się wydarzenia, o którym mowa
w niniejszym Regulaminie.
11. Na trasie Biegu przebywać́ mogą̨ jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy
posiadające przepustkę̨ Organizatora.

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE
1. Każdy uczestnik zobligowany jest do pokonania danego dystansu w godzinach funkcjonowania biura
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zawodów. tj. sobota 24 października 2020 r. w godzinach 12.00-13.30
2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w limicie czasu, zobowiązani są do przerwania Biegu
i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.
3. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną
odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
V. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
1. Punkty medyczne i nawadniania będą znajdowały się w okolicy STARTu i METy zawodów i będą
obsługiwane przez ratowników medycznych.

VI.

UCZESTNICTWO i OPŁATY

1. Impreza ma charakter otwarty rekreacyjny. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 24.10.2020 r.
ukończą̨ 16 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
Organizator ustala limit uczestników do 300 osób i dopuszcza udział w biegu zawodników Nordick Walking.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać oświadczenie opiekuna prawnego.
2. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
b) Dokonanie wpłaty 30 zł w ciągu 48 godzin od zgłoszenia uczestnictwa.
c) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów, dostępnych na stronie
internetowej;
d) akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność́ (Oświadczenie ),
mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą̨ polegać́
m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć́ wyłącznie osoby
posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań́ medycznych do uczestnictwa w Biegu;
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia
pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres
mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i
partnerów Biegu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Biegu;
f) dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w części VII Regulaminu poniżej;
g) poddanie się̨ weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach jego funkcjonowanie, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
h) organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Biegu sublicencji
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż̇ zakres
udzielonej mu licencji;
i) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi
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niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakakolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek
w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Biegu;
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
- publikowanie zdjęć́ uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć́ z trasy biegów (link do zdjęć́ i
materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
3. Odbieranie numerów startowych odbywać́ się̨ będzie podczas weryfikacji
Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej
zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę̨ trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie
może osobiście odebrać́ pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik do
Regulaminu.
4. Odbiór pakietów startowych odbywa się̨ wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
5. Pakiety startowe będą̨ wydawane w dniu 24 października 2020 r. w Biurze Zawodów w godzinach
funkcjonowania Biura od 10.00 do 11.30. .
6. Bieg prowadzą i zamykają wyznaczone przez Organizatora osoby na rowerach
7. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są̨ posiadać́ numery startowe przymocowane z przodu
koszulki startowej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w
wyniku uczestnictwa w Biegu.
9. Uczestnicy przyjmują̨ do wiadomości i zgadzają̨ się̨, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia
Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu, poleceń́ personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
10. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do nie pozostawiania na trasie śmieci np. butelek, papierków,
opakowań itp. Trasa biegu jest położona w ekologicznym terenie i wymaga absolutnej czystości.

VII.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są̨: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
2. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność́ zgłoszeń́ oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin
wniesienia opłaty uważa się̨ datę̨ i godzinę̨ uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty
w Biurze Zawodów. Gwarantowany numer startowy otrzymują̨ Uczestnicy których zgłoszenie zostanie
opłacone przed 16 październik 2020. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego
numeru startowego.
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3. Zgłoszenia przyjmowane są̨ na Stronie Internetowej DATA SPORT do dnia 31.08.2020 r. W dniu
24.10.2020 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego
funkcjonowania od 10.00 do 11.30, ale tylko w przypadku nie wykorzystania limitu zgłoszeń. Organizator
poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za
pośrednictwem Strony Internetowej. Termin do składania zgłoszeń́ upływa 16.10.2020 r.
4. Za zgłoszenie uważa się̨ rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej DATA
SPORT lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za numer startowy
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia opłaty to 48 godzina od momentu
zarejestrowania się uczestnika biegu, po tym terminie link do płatności może wygasnąć.
6. Opłata startowa za numer startowy wynosi 30 zł.
7. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł.
VIII.

KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą̨ następujące klasyfikacje Uczestników:
a) klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn;
b) Z uwagi na masowy rekreacyjny charakter biegu Organizator ustanawia następujące klasyfikacje
uczestników biegu :
Miejsca
od 1 do 3 Mężczyźni
od 1 do 3 Kobiety
IX. NAGRODY
1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, (miejsca 1-3), otrzymują̨ nagrody rzeczowe zgodnie z
możliwościami organizatora.
2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą̨ Bieg w regulaminowym czasie, otrzymają̨ pamiątkowy medal
uczestnika.
3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania
nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po
jego zakończeniu.
2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie NW w czasie Biegu wymaga osobnej polisy
wykupionej indywidualnie przez Uczestnika we własnym zakresie.
3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego
numeru startowego będą̨ usuwane z trasy przez obsługę̨ trasy. W szczególności zabrania się̨ poruszania po
trasie Biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika
jak również̇ osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega
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przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
5. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń́ pokrywają̨ Uczestnicy Biegu
lub organizacje ich delegujące.
6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.
Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują̨ od daty ich publikacji na Stronie
Internetowej.
7. Wyniki będą̨ opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji mediów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Bieg odbędzie się̨ bez względu na pogodę̨.
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność́ i ponosi związane z tym ryzyko.
11. Wszyscy Uczestnicy przyjmują̨ do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się̨ z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą̨ naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń́ ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
12. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala mu na start w
zawodach i nie istnieją̨ żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku
jakim są̨ zawody.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator i Dyrektor Biegu kontakt pod numerem
telefonu: 509 207 977.
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