REGULAMIN
ŚWIDNICKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO ZUPBADURA
13.01.2019
1. CELE
• sportowe rozpoczęcie roku
• popularyzacja biegów masowych i zdrowego stylu życia
• krzewienie aktywności sportowej w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności
2. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATOR, SPONSOR TYTULARNY
• Organizatorzy: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicka Grupa Biegowa
• Współorganizator: Urząd Miejski w Świdnicy
• Sponsor tytularny: ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa
3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
•
•
•
•
•
•

13.01.2019 (niedziela)
godz. 10.30 – biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży
godz. 12.00 – bieg główny – wspólny start na 5 km i 10 km
Świdnica, Hala Sportowa na Zawiszowie, ul. Galla Anonima 1
trasy wytyczone ulicami miasta (Osiedle Zawiszów)
biuro zawodów: Hala Sportowa Zawiszów, ul. Galla Anonima 1, czynne 13.01.2019
(niedziela) w godz. 8.30 – 11.30.
Odbiór pakietów na biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży do godziny 10.00
• zgłoszenia i opłaty: elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie www.datasport.pl
4. BIEG GŁÓWNY
•
•
•
•

dystans: 5 km oraz 10 km wokół pętli o długości 2,5 km - trasa posiada atest PZLA
limit uczestników – 450 osób (łączny dla obu biegów)
zapisy przez portal www.datasport.pl
udział w biegu głównym jest płatny:
29 zł w dniach 25.11.2018 – 31.12.2018
39 zł w dniach 1.01.2019 – 6.01.2019
49 zł w dniu imprezy (w przypadku wolnych pakietów)
płatność poprzez system DOTPAY
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• organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów na bieg
główny w przypadku kiedy limit uczestników zostanie już wyczerpany
• w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 13.01.2018.
Dla osób niepełnoletnich wymagana jest oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo
podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna
• w skład pakietu startowego wchodzi: chusta wielofunkcyjna typu komin, pamiątkowy
medal odlewany, napój, baton, ciepły posiłek regeneracyjny oraz ewentualnie
dodatkowo upominki fundowane przez sponsorów biegu.
5. BIEGI TOWARZYSZĄCE I KATEGORIE WIEKOWE
• Udział w biegach towarzyszących jest płatny – 5 złotych (kwota ta zostanie
przekazana na Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy). Płatność
poprzez system DOTPAY. Zapisy internetowe poprzez portal www.datasport.pl
• W przypadku pozostania wolnych miejsc lub nieodebrania pakietów startowych przez
osoby zapisane istnieje możliwość dopisania do listy startowej w dniu imprezy po
godzinie. 10.00
• Łączny limit uczestników dla wszystkich biegów towarzyszących – 150 osób
• Biegi skrzatów (100 metrów) – dzieci urodzone do 2012 roku (6 lat i młodsze)
(osobne starty dla dziewcząt i chłopców)
• Biegi dzieci młodszych (600 m) – dzieci urodzone w latach 2009-2011 (osobne starty
dla dziewcząt i chłopców)
• Bieg dzieci starszych (1 km) – dzieci urodzone w latach 2006-2008
• Bieg młodzieży młodszej (2 km) – dzieci urodzone w latach 2003-2005
6. KLASYFIKACJE I NAGRODY
• w biegach towarzyszących osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców
• w biegu głównym na 5 km oraz 10 km klasyfikacja OPEN oraz dla kobiet i mężczyzn
w kategoriach wiekowych:
MĘŻCZYŹNI:
M-16 16-29 lat
M-30 30-39 lat
M-40 40-49 lat
M-50 50-59 lat
M-60 60 lat i więcej

KOBIETY:
K-16 16-29 lat
K-30 30-39 lat
K-40 40-49 lat
K-50 50-59 lat
K-60 60 lat i więcej

• nagrody w postaci bonów podarunkowych przewidziano dla minimum trzech
najlepszych zawodników i zawodniczek we wszystkich kategoriach
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
świadomi że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i wynikającymi z tego
możliwymi konsekwencjami.
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8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW
1.

Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia do
celów uczestnictwa w imprezie pn. „Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA”.
Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez SŚGB jego wizerunku, utrwalonego
w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego
publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in.
facebook) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie
realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od SŚGB lub wykonanych
na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju
materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem 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 (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony
danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż:
• Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stowarzyszenie Świdnicka
Grupa Biegowa (SŚGB) z siedzibą: ul. Długa 33, 58-100 Świdnica.
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych SŚGB
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania
i organizacji imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu
informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt 1
• Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1.
2.
3.
4.

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
upoważnionym pracownikom Administratora,
upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy
podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę zapisów uczestników
– serwis DATASPORT
5. mediom
• Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach
społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących
z tych serwisów (m.in. Facebook)
• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy do celów
statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
• Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania
danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
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5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
• Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
• W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych
osobowych przez SŚGB, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
• W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia.
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