REGULAMIN MARSZU NORDIC-WALKING
I. Organizator
1. Organizatorami marszu nordic-walking są:
- Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl, ul. 1 Maja 37a, 87-200 Wąbrzeźno
- Stowarzyszenie INICJATYWA, ul. Kukułcza 12, 87-200 Wąbrzeźno
II. Cele i założenia marszu
1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Powiatu Wąbrzeskiego.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
5. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.
6. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
III. Termin i miejsce
1. Nordic-walking odbędzie się w dniu 5 września 2020 r. ulicami Wąbrzeźna.
2. Start odbędzie się o godzinie 10:00 z Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
3. Meta będzie się znajdowała na Placu JP II w Wąbrzeźnie.
4. Długość trasy wynosi 3,0 km.
5. Uczestników obowiązuje limit czasu 40 min. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje
zawodnika do przerwania marszu i zejścia z trasy.
IV. Zasady uczestnictwa
1. W nordic-walking prawo startu ma każda osoba która ukończyła 12 lat bez
przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
3. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji i
opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów. Opłaty należy dokonać w momencie
rejestracji.
4. Każdy zawodnik startujący w marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
5. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Placu JP II w Wąbrzeźnie i będzie czynne w dniu
imprezy w godzinach 9:00-9:30.
6. Wszyscy uczestnicy marszu nordic-walking są zobowiązani do stosowania się do poleceń
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
7. Wszyscy uczestnicy marszu nordic-walking powinni posiadać własne kije do NW.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia i opłaty do nordic-walking są przyjmowane w terminie do dnia 28.08.2019r.
wyłącznie elektronicznie poprzez panel elektroniczny Datasport. Na liście startowej znajdą się
tylko te osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji i opłaty startowej poprzez
elektroniczny panel zapisów.
2. W przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników zgłoszenia i opłaty będzie można dokonać
w Biurze Zawodów w dniu zawodów, w godz. 9:00 – 9:45.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
2. Opłata startowa: 45zł
3. Limit uczestników: 50 osób
4. W ramach marszu nordic-walking każdy uczestnik otrzymuje:
- medal na mecie,
- pamiątkową torbę z nadrukiem,
- pamiątkową czapkę z daszkiem,
- wstęp do strefy finishera (strefa bufetu).
VI. Klasyfikacja
W marszu nordic-walking nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna. Marsz ma charakter
rekreacyjny.
VII. Polityka prywatności
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i
usuwania.
2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom marszu informacji
handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom
w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących marszu i funkcjonowania stron
www.wabrzeskadziesiatka.pl i www.miastoaktywni.pl (przypomnienia, komunikaty
systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą
wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora,
a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Uczestnik wypełniając Formularz Rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystanie podanych
danych na potrzeby przesyłania informacji o marszu oraz do nieodpłatnego wykorzystania
zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników marszu.
6. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez
Organizatora.
7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania
ze strony internetowej www.wabrzeskadziesiatka.pl odpowiada Organizator. Dane
kontaktowe udostępnione są w dziale kontakt.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników marszu nordic-walking obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega 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
materiałach reklamowych 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 marszu nordic-walking zabrania się wnoszenia środków odurzających,
nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas marszu pod
warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy
zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub
wykluczenia go w jego trakcie.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie marszu nordic-walking.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Marsz nordic-walking odbędzie się bez względu na pogodę.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r.: (art. 13) - RODO
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl, z siedzibą w
Administrator Danych
Wąbrzeźnie 87-200, ul. 1 Maja 37a – organizator imprezy „Wąbrzeska Dziesiątka”,
Osobowych
miastoaktywni@gmail.com
Cele przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w celu m.in. organizacji imprezy „Wąbrzeska
Pana/Pani danych
Dziesiątka”.
osobowych
Podstawa prawna
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in.: na podstawie art. 6
przetwarzania Pana/Pani
ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa między osobą
danych osobowych
a Administratorem lub działania prowadzące do zawarcia umowy.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres:
Okres przechowywania
1. Od momentu założenia konta (w serwisie datasport.pl) do momentu wycofania zgody (usunięcia
Pana/Pani danych
konta) lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
osobowych

Odbiorcy Pana/Pani
danych osobowych

Pana/Pani prawa związane
z przetwarzaniem danych
osobowych

Obowiązek podania
danych
Przekazania do państw
trzecich/organizacji
międzynarodowych
Przetwarzanie w sposób
zautomatyzowany w tym
również w formie
profilowania

Pana/Pani dane będą lub mogą być udostępnione:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
b) osobom i podmiotom pisemnie upoważnionym przez Administratora;
c) usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług
m.in. podmiot świadczący usługi doradztwa prawnego, podmiot wykonujący usługę hostingu
poczty i stron internetowych, podmioty świadczące usługi IT,
d) Datasport ul Okrężna 22 58-310 Szczawno-Zdrój (w celu prowadzenia usług rejestracji do
zawodów, zebrania historii startów i zarządzania zgłoszeniami do zawodów).
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Powyższe prawa przysługują w granicach określonych w przepisach prawa. Aby dowiedzieć się więcej i
skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem: miastoaktywni@gmail.com lub w
siedzibie Administratora, ul. 1 Maja 37A (Hotel OAZA) 87-200 Wąbrzeźno.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
Administrator nie zamierza przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

