Regulamin biegu
BIEG PARAMI, RUN2GETHER
Rozgrywanego w Poznaniu, na terenie Malty 28 października 2018
1.Warunki ogólne
1.1.Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pod
nazwą Bieg Parami, Run2gether zwanej w dalszej części „biegiem”, organizowanej przez
Stowarzyszenie 4activelife oraz firmę Konsulting Konrad Tuszewski NIP 783 10 31 722, zwaną w
dalszej części regulaminu „organizatorem” w dniu 28 października 2018 roku na Malcie w Poznaniu.
1.2. Bieg rozegrany zostanie za startu wspólnego na dystansie 5km. i 10 km. w kategorii
drużynowej OPEN kobiet i mężczyzn oraz mikst zgodnie z trasą zaznaczoną na mapie stanowiącej
załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, w dniu 28 października 2018 r. Start i meta biegu
znajduje się w tym samym miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr. 1 do
niniejszego regulaminu. Trasa przebiega szlakiem pieszym (nawierzchnia szutrowa, leśne drogi,) w
lasach po wschodniej części Jeziora Maltańskiego.
1.3.Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam
numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.
1.4.Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną
drużynę w czasie różniącym się max. o 1,5 sek.
2.Warunki uczestnictwa, bezpieczeństwo
2.1. Uczestnikami biegu mogą być osoby urodzone w roku 2008 i starsze.
2.2. Udział w biegu jest odpłatny i uwarunkowany dokonaniem wpłaty poprzez aplikację na stronie
biegu www.biegparami.pl , www.run2gether.pl lub bezpośrednio przed biegiem zgodnie z zasadami
opisanymi w dalszej części regulaminu.
2.3. Odpłatność drużyny za udział w biegu dla pierwszych 50 drużyn, które dokonają wpłaty za
udział wynosi 70 PLN, dla pozostałych drużyn 90 PLN.
2.4. Zapisy przyjmowane będą do dnia 24 października godz. 23:59. Ustala się limit ilości
startujących na 250 ( 500 zawodników).
2.5. Istnieje możliwość późniejszego dopisania drużyn do listy startowej jednak jedynie za zgodą
Kierownika biegu w miejscu startu biegu (akredytacji) jednak nie później niż 20 minut przed
wyznaczonym terminem startu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości
uczestników dopuszczonych do biegu w dniu startu.
3.Akredytacja, klasyfikacja, nagrody
3.1. Uczestnicy ( drużyny) po przebiegnięciu wyznaczonej trasy są sklasyfikowani na podstawie
uzyskanych czasów mierzonych ręcznie za pomocą aplikacji komputerowej. Warunkiem
sklasyfikowania drużyny jest uzyskanie przez dwóch uczestników tworzących tę drużynę czasu netto
różniącego się o max. 1,5 sek. do klasyfikacji brany jest pod uwagę gorszy czas ( trasa pokonana w

dłuższym czasie) uczestnika.
3.2.Każdy uczestnik ( członek drużyny) startuje z przypiętym do koszulki z jednakowym,
indywidualnym numerem startowym z bezzwrotnym chipem pomiaru czasu. Numery startowe
uczestnicy odbierają osobiście w miejscu Startu Biegu, w punkcie akredytacji po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazaniu podpisanego oświadczenia o stanie
zdrowia, zgody na uczestnictwo w biegu zgodnie z załącznikiem nr. 2 do niniejszego regulaminu.
3.3.Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami
dokonanymi poprzez zakładkę na stronie internetowej biegu www.run2gether.pl oraz wpłatami
dokonanymi poprzez tę zakładkę.
3.4.Dyskwalifikacja uczestnika startującego w imprezie run2gether może mieć miejsce w
przypadku kiedy uczestnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy (korzysta ze środków
transportu, biegnie „ na skróty” itp.) lub kiedy nie stawi się on na miejsce startu biegu 20 minut
przed wyznaczonym startem biegu lub uczestnicy stanowiący jedną drużynę uzyskają czas różniący
się o więcej niż 1,5 sek. oraz kiedy nie ukończą konkurencji w przewidzianym limicie czasowym tzn.
90 minut.
3.5.Trasa biegu będzie częściowo monitorowana wizyjnie, a także obserwowana przez
rozstawionych sędziów.
3.6. Dla zwycięskich drużyn w każdej kategorii tzn. mężczyzn, kobiet i mikst, które zajęły miejsca od
1 do 3 przewidziane są nagrody.
3.7.Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe medale.
3.8.Organizator przewiduje także nagrodzenie wyróżniających się drużyn np. tworzących szczególne pary (
bohaterów filmów, bajek, postaci historycznych itp.)
4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych są Stowarzyszenie 4activelife oraz firma Konsulting Konrad
Tuszewski.
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa,
niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi

zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co
uniemożliwi jednak udział w Biegu.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie
ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się
poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu
rozgrywania Biegu.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
5.Postanowienia końcowe
4.1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.2.W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik biegu.
4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym
niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu www.biegparami.pl
www.run2gether.pl .

