Regulamin - Polska Liga Biegowa 2021
1. Cel:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację biegania oraz
marszów nordic walking, jako podstawowej formy zdrowego i aktywnego trybu życia.
2. Organizator:
Organizatorem Polskiej Ligi Biegowej 2021 jest Fundacja Kaliskie Turnieje Piłkarskie nr KRS
0000534064, która realizuje ogólnopolski projekt "Polska Liga Biegowa" w ramach swojego
statutowego zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Klasyfikacja Polskiej Ligi Biegowej 2021 prowadzona jest na podstawie pokonanych przez
uczestników dystansów w dowolnych biegach w Polsce oraz za granicą w 2021 roku.
Do klasyfikacji Polskiej Ligi Biegowej 2021 wlicza się także dystanse pokonane przez uczestników
w marszach nordic walking w Polsce oraz za granicą w 2021 roku.
Do klasyfikacji Polskiej Ligi Biegowej 2021 wlicza się wszystkie biegi i marsze nordic walking tj.
zawody oficjalne, starty charytatywne, biegi i NW wirtualne, treningi itp.
4. Zgłoszenia do rankingu Polska Liga Biegowa 2021 można dokonać za pośrednictwem portalu
internetowego Datasport dostępnego pod adresem https://online.datasport.pl/
5. Warunki uczestnictwa w rankingu Polska Liga Biegowa 2021:
a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
https://online.datasport.pl
oraz
b) dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 49 zł :
- przelewem na rachunek bankowy nr 12 2030 0045 1110 0000 0403 5380 w banku BNP
PARIBAS. W tytule wpłaty opłaty rejestracyjnej należy podać: imię i nazwisko uczestnika ,
PLB2021.
Jako odbiorcę należy podać: Fundacja Kaliskie Turnieje Piłkarskie.
lub
- za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji dokonanej
na stronie https://online.datasport.pl/ lub w module OPŁAĆ LIGĘ
6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Zgłoszenia udziału w rankingu Polska Liga Biegowa 2021 przyjmowane są do 31 stycznia 2022r.
8. Zasady klasyfikacji:
Klasyfikacja prowadzona jest na podstawie łącznego dystansu pokonanego przez uczestników w
dowolnych biegach i marszach nordic walking w Polsce oraz za granicą w 2021 roku. W
klasyfikacji uwzględniane są pokonane dystanse z zadeklarowanych przez uczestników biegów i
marszów nordic walking ukończonych w 2021 roku.
Dystanse z biegów i marszów nordic walking uczestnicy podają w metrach. W przypadku biegów
po schodach przyjmuje się przelicznik 1 piętro = 5 metrów.
9. Organizator na podstawie zadeklarowanego przez uczestników dystansu w poszczególnych
biegach i marszach nordic walking sporządza ranking Polskiej Ligi Biegowej 2021.

Kolejność w rankingu Polska Liga Biegowa 2021 ustalana jest na podstawie łącznego dystansu w
kolejności od zawodnika z najdłuższym łącznym dystansem.
10. Ranking Polska Liga Biegowa 2021 prowadzony jest na stronie https://online.datasport.pl
Organizator prowadzi ranking Polska Liga Biegowa 2021 w oparciu o postawę fair play
uczestników na podstawie deklarowanych przez uczestników biegów i marszów nordic walking
dodawanych w module MOJE STARTY na stronie https://online.datasport.pl
11. Nagrody:
Każdy uczestnik Polskiej Ligi Biegowej 2021 otrzyma pamiątkowych imienny medal.
Na medalu zostanie umieszczone imię i nazwisko oraz liczba biegów i dystans pokonany w biegach
i marszach nordic walking w 2021 roku.
Medal zostanie wysłany pocztą przesyłką priorytetową na adres podany przez uczestnika w
zgłoszeniu do Polskiej Ligi Biegowej 2021.
Dostępna jest również możliwość wysyłki medalu do paczkomatu InPost :
- po dokonaniu wpłaty kosztów przesyłki w kwocie 10,00 zł przelewem bankowym na rachunek
bankowy nr 12 2030 0045 1110 0000 0403 5380 w banku BNP PARIBAS. W tytule wpłaty należy
podać: imię i nazwisko uczestnika , PLB2021, wysyłka InPost.
Jako odbiorcę należy podać: Fundacja Kaliskie Turnieje Piłkarskie.
oraz
- przesłaniu na adres e-mail: polskaligabiegowa@gmail.com dyspozycji wysłki medalu do
paczkomatu InPost z podaniem imienia i nazwiska uczestnika , PLB2021, wysyłka InPost, numeru
telefonu do przesłania informacji o odbiorze przesyłki w paczkomacie InPost oraz oznaczeniu
wybranego paczkomatu InPost, do którego zostanie wysłany medal.
Wysyłka medali rozpoczyna się po 1 stycznia 2022 roku i będzie realizowana na adres jaki
uczestnik poda w formularzu zgłoszeniowym lub do wskazanego paczkomatu InPost. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczone przesyłki z powodu podania błędnego adresu.
Daty wysyłki medali poszczególnych uczestników będą udostępniane na stronie
https://online.datasport.pl/
12. We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami, obsługą panelu Polska Liga Biegowa
2021, opłatami na rachunek bankowy prosimy o kontakt na adres e-mail Organizatora :
polskaligabiegowa@gmail.com
13. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
platnosci@datasport.pl. Telefony kontaktowe znajdują się na stronie www.datasport.pl
14. Zawodnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym
zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa
komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty
wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez
szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do
internetowych kont bankowych.
15. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kaliskie Turnieje Piłkarskie. Dokonując
zgłoszenia do Polskiej Ligi Biegowej 2021 uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzeniem RODO.
Dane osobowe uczestników rankingu Polska Liga Biegowa 2021 są przetwarzane :
- w celu wykonania umowy-regulaminu czyli udziału w rankingu Polska Liga Biegowa 2021
- w celu prawidłowego funkcjonowania rankingu Polska Liga Biegowa 2021
- w celach księgowych i podatkowych

- w celu wysyłki medalu Polska Liga Biegowa 2021
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania rankingu Polska Liga Biegowa 2021 oraz wysłania medalu Polska Liga Biegowa
2021.
Uczestnikom rankingu Polska Liga Biegowa 2021 przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; prawo do
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pytania oraz uwagi dotyczące ochrony danych osobowych, należy kierować na adres e-mail:
polskaligabiegowa@gmail.com
16. Dokonując zgłoszenia udziału w Polskiej Lidze Biegowej 2021 uczestnik wyraża również zgodę
na otrzymywanie od Organizatora na podany adres e-mail informacji promocyjnych i
marketingowych dotyczących innych towarów i usług dostarczanych przez Organizatora, zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników.
18. W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, ostateczny głos
rozstrzygający należy do Organizatora.

