REGULAMIN
Wydarzenia sportowego o udziale indywidualnym: Rozgrzewka Noworoczna
Cel imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
Wspólne (choć osobno)
Organizator: Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój
Zasady:
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się w formularzu
zgłoszeniowym na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?
zawody=6000 do godziny 22:00 18 stycznia 2021 roku.
Udział jest bezpłatny, organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników
wydarzenia.
Uczestnik może startować w dowolnym miejscu na świecie o dowolnej porze.
Bieg musi się odbyć między 15 stycznia 2021 a 18 stycznia 2021.
Zawodnik, aby wziąć udział w wydarzeniu, musi zarejestrować swój bieg aplikacją
treningową umożliwiającą eksport treningu do pliku TCX lub GPX lub aplikacją
Rejestrator GPS od Datasport którą można pobrać ze sklepu Google Play (https://
play.google.com/store/apps/details?id=pl.datasport.rejestrator) lub App Store (https://
apps.apple.com/pl/app/datasport-rejestrator-gps/id1516174001?mt=8).
Aplikacja pozwala na automatyczne zaimportowanie treningu do wyników. Inne
formy rejestracji (zdjęcia zegarków, screeny aplikacji nie będą honorowane).
Zawodnik podczas rejestracji wybiera jeden z dostępnych dystansów. Aby być
sklasyfikowanym na wybranym dystansie, należy go przebiec bez przerw. Każdy
postój zostanie doliczony do czasu biegu. Nie można dystansu pokonywać na raty,
można przebiec go więcej niż raz i lepszy start wczytać do wyników. Trasa biegu
powinna być jak najbardziej płaska i prosta. Trasa bardzo kręta może zostać mocno
skrócona, ze względu na specyfikę działania systemu Geolokalizacji Satelitarnej,
przez co zawodnik będzie musiał pokonać dłuższy rzeczywisty dystans, aby zaliczyć
bieg. Brany pod uwagę w wynikach będzie tylko i wyłącznie czas i dystans
wynikający z pliku lub rejestracji w aplikacji. Po zakończeniu biegu należy
zaimportować plik TCX lub GPX do systemu wyników na stronie https://
online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6000. Uczestnicy biegnący z
aplikacją Rejestrator GPS od Datasport nie muszą importować wyników, aplikacja
zrobi to za nich.
Nagrody: Za zajęcie pierwszych miejsc kobiet i mężczyzn w klasyfikacji
poszczególnych biegów organizator przewiduje medale.
Postanowienia końcowe i przetwarzanie danych: We wszelkich kwestiach
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca jest decyzja organizatora.
Biorąc udział w wydarzeniu, uczestnik oświadcza, że nie są mu znane żadne
powody o charakterze zdrowotnym, które nie pozwalałyby mu na udział w

wydarzeniu oraz, że startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że jego dane będą przetwarzane na potrzeby organizacji wydarzenia.
Podanie tych danych jest niezbędne do tego, aby móc wystartować w wydarzeniu.
Administratorem tych danych jest Datasport z siedzibą pod adresem: ul. Okrężna 22,
58-310 Szczawno-Zdrój. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem
biuro@datasport.pl. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Uczestnik może w czasie
biegu udostępnić swoje zdjęcie poprzez aplikację lub formularz dodawania wyników.
Wrzucając takie zdjęcie uczestnik oświadcza, że zezwala na nieodpłatne
publikowanie tych zdjęć w serwisie organizatora oraz jego profilach w portalach
społecznościowych.

