REGULAMIN
WIRTUALNEGO BIEGU im. Wojciecha Korfantego
20.04. – 03.05.2021 r.
CEL IMPREZY
Popularyzacja aktywności fizycznej podczas trwania pandemii.
Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego.
Upamiętnienie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego.

ORGANIZATOREM WIRTUALNEGO BIEGU JEST
Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
40-425 Katowice ul. Zofii Nałkowskiej 10A
Miasto Siemianowice Śląskie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”
41-100 Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik 3
TERMIN
Dystans można pokonać w terminie od 20 kwietnia do 03 maja 2021 roku.
DYSTANS
10,0 km (w czasie jednej aktywności)
MIEJSCE
Zawodnicy pokonują dystans indywidualnie w dowolnym miejscu przez siebie wybranym.
WARUNKI UCZESTNICTWA


W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do
udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego. Decydując się na start w
biegu wirtualnym uczestnik zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika umożliwia mu
udział w w/w imprezie sportowej. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z
tego tytułu odpowiedzialności.



W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 20.04.2021 r. ukończą 18 lat
oraz dokonają rejestracji.
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Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują
w biegu na własną odpowiedzialność (organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mające miejsce podczas pokonywania przez zawodnika trasy).



Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego
oraz obowiązującymi przepisami.



Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.

ZGŁOSZENIA
Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny od dnia 08.04.2021r. na stronie internetowej www.datasport.pl
Start w biegu jest bezpłatny.
POMIAR CZASU, DYSTANSU I JEGO WERYFIKACJA
Każdy z uczestników biegu wykonuje pomiar czasu i dystansu we własnym zakresie.
Dystans 10km należy pokonać ciągiem podczas jednej aktywności.
W biegu można wziąć udział na dwa sposoby:
a) Pobrać aplikację Rejestrator GPS ze strony Google Play lub Appstore, zalogować się i w
zakładce Twoje zawody wybrać XXVII Bieg im. Wojciecha Korfantego, uruchomić rejestracje i rozpocząć bieg. Po pokonaniu całego dystansu aplikacja sama zakończy rejestrację i
przekaże automatycznie pomiar do wyników.
b) Używając zegarka (Garmin, Polar, Sunto,...), innej aplikacji (Strava, MypMyRun,...) czy
dowolnego rejestratora który pozwoli wyeksportować plik TCX zawierający zapis biegu, który po ukończeniu biegu wgrywamy klikając dodaj swój wynik. Plik jest automatycznie wczytywany analizowany, weryfikowany a rezultat zapisywany jest do listy wyników.
Organizator nie zapewnia urządzeń pomiarowych. Uczestnik dokonuje pomiaru za pomocą
własnych urządzeń.
Potwierdzenie aktywności można zarejestrować najpóźniej do dnia 03.05.2021 r. do godz.
24:00.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.



W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie do podania swoich
danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR w Katowicach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi udział w biegu.
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Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora
wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.



Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
– administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10 a
– we wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych
w niniejszym regulaminie decyduje organizator,
– organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu,
– wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.



Organizatorzy nie przewidują żadnych nagród.

W bieżącym roku obchodzona jest setna rocznica III Powstania Śląskiego. Organizatorzy
Biegu, chcąc zaakcentować ten fakt wykonali specjalną koszulkę biegową.
Spośród uczestników, którzy wezmą udział w konkursie fotograficznym, dziesięciu autorów
najciekawszych zdjęć otrzyma pamiątkową koszulką – regulamin konkursu dostępny na
www.mosir.katowice.pl

ORGANIZATORZY:
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