5 PABIANICKI BIEG WOŚP „Policz się z cukrzycą”
REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Pabianicki Sztab WOŚP
Hufiec ZHP Pabianice
ul. Konopnickiej 39
95-200 Pabianice
e-mail: bieg.pabianice@gmail.com

CEL
1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" - programu autorskiego Fundacji WOŚP
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r. na terenie MOSIR PABIANICE (Lewityn) przy ul. Bugaj 110.
2. Oficjalne otwarcie 5. Pabianickiego Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 10.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz.
12.00.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane w okolicy siłowni zewnętrznej na Lewitynie.
4. Długość trasy: ok. 5 km (4 pętle wokół stawu na Lewitynie).
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W 5 Pabianickim Biegu WOŚP mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia (osoby poniżej 18 roku życia
zobowiązane są do przyniesienia podpisanego zezwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Każdy uczestnik biorący udział w 5 Pabianickim Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze
wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu
startowego w biurze zawodów. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu znajduje się na
końcu tego regulaminu.
4. Wszyscy uczestnicy 5. Pabianickiego Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do 5. Pabianickiego Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 16 stycznia 2022r
3. Limit uczestników imprezy wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów po
osiągnięciu limitu uczestników.
4. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania się na starcie w dniu imprezy. Dla osób które będą chciały się zapisać
w dniu zawodów organizator nie gwarantuje pełnych pakietów startowych. Zapisy w dniu zawodów zostaną zamknięte o godzinie
9:30.
5. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
- prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego na stronie zapisów

http://rajsportactive.pl/zapisy

- dokonanie opłaty startowej poprzez wpłatę kwoty minimum 40 zł, którą należy wpłacić na e-skarbonkę

https://eskarbonka.wosp.org.pl/f7chp7 , wpłacając należy podać pełne imię i nazwisko osoby, która
wystartuje w biegu lub marszu
- przesłać potwierdzenie przelewu na adres bieg.pabianice.wosp@gmail.com

- złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego
zaświadczenia lekarskiego w podczas odbierania pakietów startowych

6. Opłata startowa za udział w 5. Pabianickim Biegu WOŚP wynosi 40 PLN i jest w całości wliczana do kwesty przeprowadzanej
przez Pabianicki Sztab WOŚP w ramach 30 Finału WOŚP. Całkowity koszt organizacji imprezy pokrywany jest przez naszych
sponsorów i partnerów.
7. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- chip zwrotny do pomiaru czasu,
- medal okolicznościowy
- wodę.
9. W przypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia w sposób zaplanowany i w
formie opisanej w niniejszym regulaminie, bieg automatycznie zostanie przekształcony w bieg w formie wirtualnej. W takim
przypadku na wydarzeniu na Facebook oraz w formie mailowej zostanie wydany osobny komunikat zawierający szczegóły
dotyczące wydarzenia w wersji wirtualnej. Uiszczona opłata w kwocie minium 40 zł w tym jak i w innych przypadkach nie podlega
zwrotowi gdyż jest ona darowizną na rzecz fundacji WOŚP. Całkowity koszt organizacji imprezy pokrywany jest przez naszych
sponsorów i partnerów.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Będą powadzone cztery klasyfikacje:
a) biegowa kobiet
b) biegowa mężczyzn
c) nordic walking kobiet
d) nordic walking mężczyzn
2. Podczas zawodów nie będzie prowadzona klasyfikacja w różnych kategoriach wiekowych.
3. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziano pamiątkowe puchary

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
Podczas tej edycji pakiety startowe będą wydawane w sobotę przed biegiem tj. 29 stycznia 2022 roku dla mieszkańców powiatu
pabianickiego w Centrum Handlowym Tklania w godzianch 15-18.
Dla pozostałych zawodników spoza powiatu Pabianickiego pakiety będą wydawane z dniu zawodów w godzinach pracy biura
zawodów.
Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

BIURO ZAWODÓW w dniu 30.01.2022
Biuro Zawodów będzie zlokalizowane niedaleko startu i czynne:
30 stycznia 2022 (niedziela) w godzinach 8:30-9:30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 5. Pabianickim Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator informuje iż Bieg policz się z cukrzycą jest impreza publiczną w związku z tym będą wykonywane zdjęcia
utrwalające przebieg powyższego wydarzenia, bez naruszenia praw i wolności osób których wizerunek dotyczy. Ponadto
informuje, że impreza sportowa będzie transmitowana i komentowana przez lokalne media. sobie prawo do
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących
wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich
środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że
uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub
wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator zapewnia depozyt w pobliżu startu i mety biegu.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na
warunki atmosferyczne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator zawodów oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające realizację zasad
dotyczących ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, nie narusza Państwa praw i
wolności oraz spełnia wymagania 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 oraz innych aktów prawnych stanowiących o ochronie danych. Dopełniając obowiązku
informacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem informujemy Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Hufiec ZHP Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konopnickiej 39,
Pabianice 95-200. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email pabianice@zhp.pl, lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z przedstawicielem Pabianickiego Sztabu WOŚP, odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych
przetwarzanych w ramach organizacji wydarzeń towarzyszących 30 Finałowi WOŚP, można się skontaktować za pomocą adresu:
biuro@ododis.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem sportowych imprez towarzyszących 30 finału WOŚP i
będą gromadzone w oparciu o przesłankę legalności określoną w:
Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (RODO) tj. zgody wyrażonej na wykorzystanie wizerunków do celów związanych z
promocją wydarzenia i zamieszczenia relacji fotograficznych jak i wizualnych na serwisach internetowych Sztabu WOŚP Pabianice
oraz udostępnienia wyników do wiadomości publicznej
Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj.
a)
ewidencjonowania zawodników, osób biorących udział w wydarzeniu sportowym, towarzyszącym 30 Finałowi WOŚP, o
charakterze charytatywnym;
b)
rejestracji wyników za pomocą sygnałów z transponderów RFI, które łączone są z danymi zawodnika i w ten sposób
obliczane są wyniki zawodów.
c)
kontaktowania się z uczestnikami wydarzenia w celu przekazywania informacji organizacyjnych.
d)
weryfikacji i umieszczenia informacji o zwycięzcach w komunikacie końcowym
e)
przechowywania danych do celów archiwizacyjnych oraz do zapewnienia rozliczalności;
f)
w zakresie przetwarzania do celów statystycznych i wewnętrznego raportowania;
g)
wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także prowadzenia postępowań
przed organami władzy publicznej lub sądami,
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a)
podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
b)
dostawcom oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia rejestracji,
c)
dostawcom oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia pomiaru czasu
d)
organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne;

e)
sponsorom i partnerom odpowiedzialnym za konkretne działania związane z organizacja wydarzenia
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw trzecich.
W zależności od celu, czas przetwarzania danych jest następujący:
a)
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe
do czasu odwołania tej zgody,
b)
dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki
trwa ten interes, co do zasady nie dłużej niż 12 miesięcy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych
niekompletnych.
W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane przysługuje Państwo prawo
żądania usunięcia danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji
papierowej można wycofać w ten sam sposób.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia udziału w wydarzeniach towarzyszących 30
Finałowi WOŚP. Konsekwencją nie podania danych będzie odmowa udziału w wybranych wydarzeniach.
W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (wizerunek, wyniki), podanie danych jest dobrowolne. Brak zgody w
tym zakresie będzie skutkował pominięciem osoby w przypadku zamieszczania informacji - w tym wizerunku i osiągniętych
wyników, na stronach www i portalach społecznościowych, promujących wydarzenie i Finał WOŚP.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OŚWIADCZENIE
5 PABIANICKI BIEG WOŚP „Policz się z cukrzycą”

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
podczas imprezy pod nazwą 5. PABIANICKI BIEG WOŚP „Policz się z cukrzycą” w dniu
30.01.2022 r. w Pabianicach.
Zgadzam się na udział w biegu osoby niepełnoletniej, która znajduje się pod moja opieką.
Zapoznałem się z warunkami Regulaminu 5. PABIANICKIEGO BIEGU WOŚP „Policz się z
cukrzycą ” i w pełni je akceptuję.
Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) przez Organizatora w calach
związanych z przeprowadzeniem Biegu WOŚP oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne utrwalanie i publiczne
rozpowszechnianie – na terytorium kraju i poza jego granicami – mojego wizerunku w zakresie
związanych z upowszechnianiem i promocją Biegu WOŚP w mediach.

Pabianice; …...... stycznia 2022 r.
Podpis: …………………………………..

