
                                 REGULAMIN WIRTUALNEGO BIEGU KRAJNA CROSS TRAWERS 

UWAGA!!!!!!!!!! 

PRZED ZAPISANIEM SIĘ NA BIEG KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z 

NINIEJSZYM REGULAMINEM. ZAPISANIE SIĘ NA BIEG JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU 

W PEŁNYM JEGO BRZMIENIU. 

1 Organizator:  

Stowarzyszenie Sportowe TRAWERS TEAM NAKŁO przy wsparciu Starostwa Powiatowego w 

Nakle nad Notecią. 

2 Termin i miejsce: 13.06.2020 – 12.07.2020 Lubaszcz k. Nakła nad Notecią.  

3. Start i meta: przed Zespołem Szkół im. Władysława Łokietka.  

4. Cel: Promocja biegania jako najprostszej formy aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Promocja regionu historyczno – kulturowego Krajny i atrakcyjnych miejsc przyrodniczo – 

biegowych powiatu nakielskiego.  

5. Limit uczestników: 60 osób 

6. Warunki uczestnictwa: Bieg jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.  

7. Zasady uczestnictwa :  

 Wirtualny Bieg KRAJNA CROSS TRAWERS polega na przebiegnięciu trasy 

wyznaczonej przez organizatora w wybranym dniu podczas nieprzekraczalnego terminu 

od 13.06.2020 do 12.07.2020.  

 Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą zachowywać się  zgodnie z aktualnymi 

obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas pandemii (bieżące informację i 

zalecenia dotyczące obostrzeń zob. https://www.gov.pl/web/koronawirus).  

 Uczestnik biegu zobowiązany jest do respektowania ewentualnych zakazów korzystania z 

lasów. (Informację dotyczące wszelkich zaleceń zob. https://szubin.torun.lasy.gov.pl/) 

 Nie przewiduje się limitu czasu na pokonanie trasy.  

 Warunkiem ukończenia biegu jest pokonanie całej trasy za pierwszym podejściem 

niezależnie od ilości czasu spędzonego na trasie.  

 Uczestnictwo w biegu jest jednorazowe. Jeden zawodnik bierze udział w biegu tylko raz 

to znaczy, że otrzymuję przewidziane dla zawodników świadczenie raz mimo ukończenia 

trasy biegu kilkukrotnie.  

 Ukończenie biegu organizator zalicza na podstawie dwóch wariantów : 

Wariant 1: 

 Na trasie biegu organizator umieści  baner z logiem Stowarzyszenia Sportowego TRAWERS 

TEAM NAKŁO. Zadaniem zawodnika będzie zrobienie sobie zdjęcia podczas biegu na tle 

logo i przesłanie na Trawers.team@wp.pl w celu weryfikacji. Baner w okresie trwania biegu 

może być umieszczony w różnych miejscach.  

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
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Wariant 2 :  

Uczestnik przesyła plik z urządzenia GPS lub zrzutu ekranu z pokonaną trasą z widocznym 

dystansem, imieniem i nazwiskiem na w.w. adres. Trasa musi się pokrywać z wyznaczoną 

przez organizatora. Na tej podstawie będzie weryfikowana prawidłowość ukończenia biegu.  

Trasa biegu będzie oznaczona tabliczkami ze strzałkami kierunkowymi.  

 

8. Zgłoszenia. Pakiety. Opłaty:  

 Zapisy na bieg są dostępne na stronie: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5646  

 Udział w biegu jest bezpłatny. Po pozytywnej weryfikacji ukończenia biegu zawodnik 

otrzymuje pamiątkowy medal, upominek oraz dodatkowe świadczenia w przypadku 

zgłoszenia się sponsorów.  

9. Postanowienia końcowe:  

 Odbiór medali i innych świadczeń przewidzianych w regulaminie dla mieszkańców 

Gminy Nakło nad Notecią będzie  tylko osobisty, po wcześniejszym ustaleniu drogą 

mailową lub telefonicznie. Maksymalnie nastąpi to w ciągu 14 dni od pozytywnej 

weryfikacji przebytej trasy.  

 Istnieje możliwość przekazania medalu w dniu biegu zawodnikom z poza gminy Nakło 

nad Notecią, po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom o planowanym terminie startu. 

  Jeśli zapisany zawodnik nie dostarczy potwierdzenia ukończenia trasy do 15.07.2020 

roku zostanie skreślony z listy startowej bez przysługujących mu świadczeń. Na jego 

miejsce będzie mógł zapisać się kolejny zawodnik, który będzie miał czas na ukończenie 

trasy w ciągu 7 dni od momentu zapisu. Proces ten będzie analogicznie powtarzany do 

czasu wyczerpania limitu miejsc.  

 Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek 

ubezpieczenia. Ze względu na wymagającą trasę zawodnik jest zobowiązany do 

zachowania szczególnej ostrożności. Zapisanie się na bieg jest równoznaczne z 

zapoznaniem się regulaminu i oświadczeniem, że zawodnik jest świadom 

niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa w trudnym biegu przełajowym z utratą 

zdrowia, a nawet życia włącznie i nie będzie rościł wobec organizatora żadnych praw z 

tytułu odszkodowania w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W ramach wyposażenia 

organizator zaleca zabranie ze sobą butelki z napojem i telefonu.  

 Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania biegu apelujemy o 

przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanej 

trasy biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy na rolkach, rowerze, 

hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. 

 Zawodnik na trasie zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego 

 Zawodnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na rzecz Stowarzyszenia 

Sportowego TRAWERS TEAM NAKŁO  w celach informacyjnych dotyczących biegu 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5646
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 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

 Wszystkie informacje dotyczące biegu są udzielane mailowo Trawers.team@wp.pl 

 

10.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) dalej RODO informuje, iż : 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe TRAWERS TEAM 

NAKŁO z siedzibą w Nakle nad Notecią ( trawers.team@wp.pl) prowadzący działalność zgodnie 

ze swoim statutem. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wirtualnego biegu 

KRAJNA CROSS TRAWERS , na podstawie art. 6 Ust.1 lit.a) RODO 

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

punkcie 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4) Ma Pan/i prawo do dostępu danych osobowych oraz ich sprostowania żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

6) Podanie Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału w w/w biegu. 
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