1.Bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Siema Szamotuły Run
1.

CEL
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
Sportowe wychowanie
Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
Promocja Gminy Szamotuły i Powiatu Szamotulskiego w Polsce i na świecie.
Popularyzacja biegów jako czynnej formy wypoczynku.
Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
Zbiórka pieniędzy na 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ORGANIZATORZY
a. Szamotulski Sztab WOŚP, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły
b. Współorganizator- Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. ul. Sportowa 6, 64-500
Szamotuły.
c. Biuro biegu mieści się w siedzibie Centrum Sportu Szamotuły ul. Sportowa 6, 64-500
Szamotuły i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00, tel. +48
61 29 21 485, e-mail: b.weglewski@csszamotuly.pl

3.

TERMIN I MIEJSCE
a.
b.
c.
d.

4.

Bieg odbędzie się w dniu 29.01.2021r.
Start - Stadion Centrum Sportu Szamotuły, ul. Sportowa 6 - godzina 14:00
Meta - Stadion Centrum Sportu Szamotuły, ul. Sportowa 6 - godzina 15:00
Długość trasy: dowolna

UCZESTNICTWO
a. W Biegu mają prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą
opiekunów prawnych.
b. Limit uczestników wynosi 100 osób

5.

KLASYFIKACJE
a. Podczas Biegu nie będą prowadzone klasyfikacje ze względu na charytatywny charakter
biegu

6.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY
a. Termin zgłoszeń upływa 26.01.2022 roku, lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń tj. 100
osób.
b. Limit opłaconych zgłoszeń: 100
c. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej www.csszamotuly.pl i przesłanie go na adres
b.weglewski@csszamotuly.pl
d. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza
zgłoszenia potwierdzonego przez organizatora i uiszczenie opłaty startowej do puszki
WOŚP w dniu biegu
e. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń
zgłoszenia
do 26.01.2022 – opłata minimum 20,00 zł
f. Za uczestnika półmaratonu uznaje się osobę, która prześle wypełniony formularz
i otrzyma zwrotnie potwierdzenie startu
g. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające
się w roku następnym.
h. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będzie odbywało się
w dniu zawodów w biurze zawodów przy budynku klubowym w godz. 13:00-13:50
i. Pakiet startowy zawiera: numer startowy,
j. Uczestnicy otrzymują: medal i posiłek po biegu ( w razie pozyskania sponsorów).

7.

NAGRODY
a. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
b. Osoby, które jako ostatnie przekroczą linię mety o godzinie 15:00 otrzymają pakiet
startowy na X Szamotuły Samsung Półmaraton
c. Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej
(art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

8.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
a. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Sztab WOŚP, ul. Dworcowa 43 (zwane dalej
„Administratorem”).
b. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).

c. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez organizatorów, w celu
zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego
w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i
umieszczania wizerunku
d. W materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatorów Ponadto,
warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika do
potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
e. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na
zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie
w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
f.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Dane
te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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).

g. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach organizacji biegu
informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach
Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie/mecie trasie i mecie Biegu
b. Warunkiem startu w Biegu będzie podpisanie przez zawodnika zgody
na udział w biegu na własną odpowiedzialność.
c. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym.
d. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty oznacza, że zawodnik
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i
dobrowolnie
zdecydował
się
podjąć
to
ryzyko,
startując
w biegu na własną odpowiedzialność.

e. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych
wypadków.
f. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie
startu/mety.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów
startowych oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
h. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sztab WOŚP
Szamotuły, 10.11.2021r.

