Regulamin biegu za lisem
I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny oraz Rada Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole
II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
3. Upowszechnienie biegania w terenie.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 w Poznaniu.
2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 2,6km (Bieg za Lisem)
c) Biegi dziecięce: 7-9l, 10-13l, 14-16l ( klasy 1-3 , 4-6 , 7-8 )
3. Starty nastąpią w godzinach:
a) godzina 15:05 7-9 l
c) godzina 15:15 10-13l
d) godzina 15:30 14-16l
e) godzina 15:50 Bieg główny za lisem
IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 30m
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, lub
rejestracji w biurze zawodów nie później niż 1g przed biegiem oraz podpisanie listy uczestnictwa
które jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Łączna liczba Uczestników Biegu za Lisem na 2,6 km; oraz każdego innego ograniczona
do 100 osób.
4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 11 czerwca godz.12.00 (po tym terminie
zgłoszenie jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie możliwość zapisania 20
dodatkowych osób w przypadku wolnych miejsc w/w limitu. Organizator zastrzega sobie
prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.
5.Potwierdzenie startu :
- 11 czerwca 2022 - w godz. 14:00-15:00 w biurze zawodów w okolicy startu
7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro będzie czynne w dniu
zawodów w godzinach od 14:00 do 15:00.
VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa:
• 16:10 w biegu na dystansie 2,6 km; - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy
• 15:05 - Dzieci (dziewczynki i chłopcy) - 7-9l
• 15:15 - Dzieci (dziewczynki i chłopcy) - 10-13l
• 15.30 -Dzieci ( dziewczynki i chłopcy) - 14-16l

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. W pakiecie startowym biegów oraz w biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują
po ukończeniu biegu pamiątkowy medal,
IX. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do
organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
X. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest „Rada Osiedla A-Z-K
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Rada Osiedla A-Z-K, w celu
zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w
przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych. Ponadto, warunkiem uczestnictwa
jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w
formie fotografii lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom

lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie
Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez

Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Dane te
są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20

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).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom

za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji
oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody)
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora - tel. 608-471-168
2. Stanowiska wydawania medali, będą wspólne dla wszystkich uczestników.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia
imprezy pt. Pogoń za lisem Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w
swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w
Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany
zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

