REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” - Starogard Gdański
3 marca 2019

1. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Kontakt:
Telefon: 533 236 148
Email: osir@osir.com.pl
www.osir.com.pl
www.tropemwilczym.pl
Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48 22 629 15 36
fundacja@wid.org.pl

2. Patronat
Prezydent Miasta Starogard Gdański Pan Janusz Stankowiak

3. Cel Imprezy
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

4. Termin, Miejsce
Niedziela, 3 marca 2019, godz. 12.00
Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim

5. Trasa, Dystans
TRASA : dystans 1963 m, 1 pętla.
Ulicami miasta, nawierzchnia asfalt i kostka brukowa.
Start ul. Kanałowa, dalej trasa ulicami: Kanałowa, Hallera, Mickiewicza (ścieżka pieszo - rowerowa), Norwida, Tczewska,
Kanałowa.
Meta: Stadion Miejski im. K. Deyny
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
Start godz. 12:00
Uczestnicy biegu zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania istotnych dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego ( zgodnie z art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy o ruchu drogowym).

6. Biuro Zawodów, Szatnie, Depozyty
Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów: Stadion Miejski im. K. Deyny ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd.
Biuro zawodów: sala konferencyjna – trybuna Stadionu (od godz. 9:30 – 11:30)
Depozyt: sala konferencyjna – trybuna Stadionu (od godz. 11:00 – 13:30)
Szatnie: Szatnie z natryskami na parterze w budynku znajdującym się na trybunach Stadionu. (9:30 – 13:30)

Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

7. Uczestnictwo
•

W Biegu na 1963 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 10 lat.

•

Każdy zawodnik musi przejść weryfikację przed startem w biurze zawodów.

•

Warunkiem dopuszczenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz okazanie dokumentu
tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

•

Zawodnik

niepełnoletni

oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego musi przedstawić zgodę

rodzica

lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
•

Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

•

Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu
na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

•

LIMIT UCZESTNIKÓW 230 OSÓB

8. Zgłoszenia, Opłaty
•

Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.elektronicznezapisy.pl do czwartku 28.02.2019 do godziny 15:00

•

lub osobiście w dniu zawodów tj. niedziela 3 marca 2019.

•

Wpisowe za udział w biegu wynosi 10 zł

•

wpisowe płatne przelewem na nasze konto bankowe
Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001

•

lub w momencie odbioru pakietu startowego

9. Pakiet startowy
•

Organizator przewiduje na mecie pakiety z Fundacji Wolność i Demokracja.

•

Na mecie woda, gorąca herbata oraz słodki poczęstunek

10. Program Imprezy
9.0\30 – 11.30 – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych na bieg – Stadion Miejski im. K. Deyny
12.00 – start Biegu głównego na 1963 m (ul. Kanałowa)
12.30 – wręczenie nagród – Stadion Miejski im. K. Deyny
ok godz. 13.00 zakończenie imprezy

11. Uwagi Końcowe
•

Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

•

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie
swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

•

Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

•

Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.

•

Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

•

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

•

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

•

Kontakt: Paulina Burczyk
505 266 168 dui@osir.com.pl

12. RODO
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych,

2.
•
•

dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy/
zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański,
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie
oraz ustawy o kulturze fizycznej,
zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych
uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy
medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących
organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.

3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów,

4.

5.

w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych
danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH”.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał
będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe
ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu
do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych
w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim
informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby
w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.
Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał
będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat
od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.

6. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę
•
•
•

Organizatorowi na:
przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach
sportowych i warunkach uczestnictwa;
publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym
informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;
publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach
firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.

7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych
niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie
indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.

9. Każdemu uczestnikowi imprezy / zawodów przysługują uprawnienia:
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym
wzięcia udziału w imprezie zawodach.

