REGULAMIN „NOCNY BIEG ŚW. MICHAŁA”
1. ORGANIZATORZY
●
●
●

Stowarzyszenie POGÓRZE ULTRA TRAIL,
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

2. PATRONAT
●
●

Starosta Strzyżowski - Bogdan Żybura
Burmistrz Strzyżowa - Waldemar Góra

3. TRASA, MIEJSCE I LIMIT CZASU BIEGU
Dystans biegu wynosi ok. 10 km.
Bieg odbędzie się 15 października 2022 roku.
START biegu nastąpi o godzinie 19:00 z Rynku w Strzyżowie
START I META zlokalizowana będzie na Rynku w Strzyżowie
Limit czasu wynosi 2 godziny.
Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu będą zdyskwalifikowani.
Szczegółowy przebieg trasy:
https://www.alltrails.com/explore/map/map-august-18-2022-0e7c7d6?u=m

4. ZAPISY

I OPŁATY

a. Wysokość opłat wynosi:
●
●

50 zł - przy zapisaniu i opłaceniu startu do 30 września
70 zł - przy zapisach i opłaceniu startu od 1 października

b. Zapisy do biegów przyjmowane są poprzez stronę www.timekeeper.pl.
c.

Zawodnik, aby zapisać się powinien w procesie rejestracji wypełnić formularz podając swoje
dane osobowe oraz dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania pakietu startowego.
Łączna objętość listy startowej wynosi 200 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do dodania 10 osób z puli organizatora oraz zmiany
limitu uczestników. Pod uwagę brana jest kolejność wpływu opłat startowych na konto.

d. Formularz zgłoszeniowy w imieniu niepełnoletniego uczestnika wypełnia
rodzic/opiekun prawny.
e. Opłata za udział w zawodach zależy od daty wpływu środków na konto organizatora. Za datę
płatności uznaje się dzień, w którym na rachunku Organizatora zaksięgowana zostanie
opłata startowa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych.

f.

Opłaty online oraz na konto będą możliwe do 12 października 2022 r. Po tym terminie zapisy
i opłaty będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów (do wyczerpania limitu wolnych miejsc).

g. Organizator nie przewiduje zwrotu wpisowego w przypadku nie wzięcia udziału w zawodach,
nieukończenia zawodów lub w razie dyskwalifikacji zawodnika na skutek nieprzestrzegania
regulaminu.

5. ZASADY UCZESTNICTWA
Aby wziąć udział w biegu należy:
●
●

●
●
●

●
●

6.

najpóźniej w dniu zawodów mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie startują za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnego oświadczenia,
podczas odbioru pakietu startowego posiadać dowód ze zdjęciem, potwierdzający
dane osobowe, a w przypadku funkcjonariuszy Policji garnizonu podkarpackiego
okazania ważnej legitymacji służbowej wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie
poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
www.timekeeper.pl i wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
odebrać pakiet startowy w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach i
własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność
stawić się punktualnie na starcie biegu z niezbędnym, obowiązkowym
wyposażeniem, w skład którego wchodzą numer startowy dostarczony przez
organizatora i chip zamocowany do buta oraz latarka (zalecamy latarki czołowe)
zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień
startu zaleceń sanitarno-epidemiologicznych,
w przypadku wypełnienia limitu miejsc, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy

ŚWIADCZENIA
Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:
● pomiar czasu oraz obsługę sędziowską,
● numer startowy,
● napoje na punkcie odżywczym,
● posiłek po biegu,
● pamiątkowy medal,
● statuetki dla zwycięzców biegu,
● nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników w klasyfikacji OPEN,
● zabezpieczenie medyczne.

7.

BIURO ZAWODÓW
a. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Galerii Miejskiej w pasażu Calvados
(Rynek 15) na I piętrze.
b. Biuro zawodów będzie czynne w dniu startu, tj. 15 października w godzinach
13:00-18:15. Tutaj będzie możliwość zapisania się, dokonania opłaty startowej (do
wyczerpania limitu miejsc) oraz odbioru pakietu startowego.

8.

KLASYFIKACJE, NAGRODY
a. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie medal Finishera.
b. Dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN przewidziane są
pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe. Wysokość nagród finansowych podana zostanie
na profilach w social mediach (Pogórze Ultra Trail) nie później niż 1 października.
c.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
(liczy się rok urodzenia). Dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w kategoriach
wiekowych przewidziane są dodatkowe, pamiątkowe medale.
KATEGORIE WIEKOWE:
● do 35 lat
● 36 - 45 lat
● 46 - 55 lat
● 56 - 65 lat
● powyżej 65 lat

c.

Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w podziale nagród
dla poszczególnych kategorii wiekowych.

e. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu
imprezy - dekoracji.
f.

Pamiątkowe medale przewidziane są dodatkowo w klasyfikacji dla najszybszych
mieszkańców Gminy Strzyżów (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) oraz dla
najstarszej uczestniczki i uczestnika biegu
g. Osobnej klasyfikacji będą podlegali funkcjonariusze Policji garnizonu
podkarpackiego. Dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników
przewidziane są pamiątkowe medale.
h. Organizator zastrzega możliwość stworzenia dodatkowych klasyfikacji, w zależności
od wymagań pozyskanych sponsorów i patronatów.

9.

DODATKOWE INFORMACJE
●
●

●
●
●

Na trasie znajdować będzie się jeden punkt odżywczy z wodą i izotonikiem.
Organizator na czas biegu zapewnia depozyt. Prosimy nie zostawiać w depozycie
cennych przedmiotów i dokumentów oraz szklanych butelek. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zgubienie zawartości depozytów.
W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie rywalizacji, uczestnik zobowiązany
jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora,
W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami
Na trasie rozstawione będą punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi
zostać odnotowany na wszystkich stałych punktach kontrolnych. Nieodnotowanie zawodnika
na punkcie może skutkować dyskwalifikacją.

10.

BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE
a. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie
poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić
odszkodowania od organizatorów.
b. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Przystępując do biegu uczestnik
deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej aktywności
fizycznej.
c.

W razie wypadku każdy z uczestników biegu zobowiązany jest do udzielenia pierwszej
pomocy osobom kontuzjowanym na trasie oraz powiadomienia służb medycznych
dzwoniąc pod numer alarmowy.

d. Organizator zapewnia zamknięcie dróg publicznych na czas trwania zawodów.
e. Podczas biegu każdy z zawodników zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych uczestników biegu
f. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania i przestrzegania poleceń wydawanych przez
Policję oraz służbę informacyjną.

11.

PRZEPISANIE PAKIETU
a. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
b. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę będzie możliwe do 9 października 2022 r.
Po tej dacie ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości zmian na listach
startowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie drogą mailową
(mail:biuro@pogorzeultratrail.pl) danych osoby, na którą mamy przepisać pakiet startowy.
c.

Nowy uczestnik powinien w procesie rejestracji wypełnić formularz znajdujący się na
stronie www.timekeeper.pl podając swoje dane osobowe oraz dodatkowe informacje
niezbędne do przygotowania pakietu startowego.

d. W przypadku przepisania pakietu Organizator pobiera opłatę manipulacyjnę w wysokości
10 zł.

12.

WYNIKI
a. Wyniki będą na bieżąco umieszczane na tablicy w okolicy Mety. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości lub braku swojego czasu na tablicy wyników, należy niezwłocznie zgłosić
się do namiotu firmy Timekeeper.
b. Końcowa klasyfikacja i czasy poszczególnych zawodników będą umieszczone w
zakładce „WYNIKI” na stronie www.results.timekeeper.pl
c.

Wszelkie uwagi i zapytania związane z wynikami prosimy zgłaszać bezpośrednio do
firmy TIMEKEEPER z siedzibą przy ul. Św. Barbary 40, 39-100 Ropczyce, mail:
biuro@timekeeper.pl.

13.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych
osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu jest Stowarzyszenie POGÓRZE ULTRA
TRAIL z siedzibą pod adresem Brzeżanka 61J, 38-100 Strzyżów - reprezentowane przez Łukasza
Patryna, e-mail: biuro@pogorzeultratrail.pl, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Iwoną Rokita – inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: rokita.rodo@op.pl
Cele, podstawy prawne przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie biegów
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO - Twoja dobrowolna zgoda jako działanie
potwierdzające, polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego); w dowolnym momencie
możesz cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody będzie odmowa
udziału
w zawodach;
organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym
publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach
oraz przyznawania nagród - co stanowi wykonanie zadania realizowanego w ramach naszego
Regulaminu - jako promocja i rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zwiększenie
aktywności fizycznej społeczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia
Twoich zdjęć wraz z imieniem i nazwiskiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
nieodpłatnego rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowisz jedynie szczegół
całości imprezy publicznej (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych);
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. podatkowego czy ustawy
o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały
zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa (m.in. ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego).
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, dostawcom usług płatności
elektronicznych, firmom świadczącym usługi IT, ubezpieczycielom, firmom świadczącym usługi
księgowe,
podmiotom
świadczącym
usługi
pocztowe/kurierskie,
wolontariuszom/członkom
Stowarzyszenia na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów
oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dane będą udostępnione współorganizatorom:
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
w
Strzyżowie, Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Frysztaku, Powiatowemu Centrum
Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Modern Forms Sp. z o.o. w Dobrzechowie. W zakresie obsługi
zawodów dane będą przekazane Piotrowi Jemioło prowadzącemu dział. gosp. pod firmą Time Keeper w
Ropczycach oraz portalowi Facebook, na którym posiadamy nasz fanpage.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą
przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
W każdej chwili masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn
związanych z Twoja szczególną sytuacją (zgodnie art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy
zastosować pod adresem e-mail: rokita.rodo@op.pl Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości
udziału w zawodach.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania
Facebooka (Meta Platforms) i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest
transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Zasady dotyczące danych przetwarzanych
przez Meta Platforms dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.

a. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie biegu, a uczestnicy będą o
nich informowani na profilu www.facebook.com/PogorzeUltraTrail
b. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje
warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
c.

Nieprzestrzeganie regulaminu biegu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

d. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi.

