VIII GRAND PRIX TRZEMESZNA W BIEGACH 2022/2023
REGULAMIN
CEL IMPREZY
-krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
-promocja zdrowego trybu życia, rekreacji i sportu amatorskiego
-promowanie walorów przyrodniczych Wielkopolski i Kujaw
-promocja świadomego korzystania z zasobów i walorów przyrodniczych
-kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktycznych
ORGANIZATOR
Fundacja Aktywne Trzemeszno, telefon: 504-228-524, e-mail: aktywnetrzemeszno@o2.pl
DYSTANS
- 10 km bieg

- 5,5 km nordic walking - biegi dla dzieci ( odrębny regulamin)

TERMINARZ BIEGÓW
(1) 22 października 2022(Bieg Leśnika)

(2) 19 listopada 2022 (Bieg Kolejarza)

(3) 10 grudnia 2022

(4) 14 stycznia 2023 (Bieg Karnawałowy/finał)

BIURO ZAWODÓW I START
Wydawanie numerów startowych wyłącznie w dniu biegu, w O.W. „JUTRZENKA” w Gołąbkach. Biuro
czynne w dniu zawodów, w godz. 09:30-11.15.
Start i meta wszystkich biegów: O.W. „Jutrzenka” w Gołąbkach.
-start biegu głównego i nordic walking 11:45
-start biegu dzieci ok. 11:55
Organizator ma prawo zmienić czas i miejsce startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.
W przypadku obostrzeń epidemiologicznych formuła biegu jak i procedura organizacyjna może ulec
zmianie.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
2. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km oraz marszu nordic walking mają osoby
pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 lat, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości
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oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się
z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
w nich na własną odpowiedzialność.
5. Dokonując zgłoszenia do udziału w VIII Grand Prix Trzemeszna w biegach, zawodnik
potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku,
w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych
i w formie drukowanej.
6. Przedmiotem przekazania danych osobowych są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail
lub numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer startowy, oraz
uzyskane wyniki i rezultaty w poszczególnych klasyfikacjach przez zawodnika.
7. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy zawodnik musi stawić
się osobiście do Biura Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny
dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest:


Dokonanie zgłoszenia do udziału w VIII Grand Prix Trzemeszna w biegach tylko w formie
elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie
internetowej: https://www.e-gepard.eu/
Nie ma możliwości zapisów/opłaty na miejscu, w dniu zawodów.



Dokonanie opłaty wpisowej.



Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym
pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.



Złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem
i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach - zgodnie
z treścią oświadczenia.



Złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia, zgodnie z treścią oświadczenia w zakresie
wykorzystania danych osobowych.



Limit startujących -200 osób.

NUMER STARTOWY
Numer, którym zawodnik posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych biegach organizowanych
przez Fundację Aktywne Trzemeszno, w ramach VIII Grand Prix Trzemeszna zostanie przypisany
w chwili wprowadzania zawodnika do bazy.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany numeru przypisanego zawodnikowi bez podania
przyczyny.
Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był widoczny
podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani. Po biegu
zawodnicy zobowiązani są do oddania numeru startowego, a przypadku zagubienia poinformowania
o tym fakcie organizatora.
Zawodnicy zobowiązani są do zwrócenia chipa i numeru startowego na mecie po ukończeniu
pierwszych trzech biegów.
POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa,
którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta
startowego (Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika). Czas liczony jest
netto. Start biegu jest automatycznym włączeniem „elektronicznego pomiaru czasu” dla wszystkich
zawodników, ich czasy wyłącza się indywidualnie po przekroczeniu mety.
OPŁATY(WPISOWE):
50 zł – koszt pojedynczego uczestnictwa w biegu*, po wskazanym terminie 70 zł
50 zł – koszt pojedynczego uczestnictwa w nordic walking*, po wskazanym terminie 70 zł
* płatność 50 zł należy uregulować 5 dni przed zawodami, tj. 17.10.22,14.11.22, 05.12.22,09.01.23
po tym terminie 70 zł
Abonament
Istnieje możliwość wykupienia abonamentu(możliwy do nabycia jedynie przed pierwszymi zawodami)
za start w czterech biegach w cenie 200 zł. Termin opłaty abonamentu-do 15.10.2022.
Nie ma możliwości opłaty abonamentowej na miejscu, w dniu zawodów.
NUMER KONTA
Fundacja Aktywne Trzemeszno
BNP Paribas 49 1600 1462 1886 0620 4000 0002
Dopisek: VIII Grand Prix Trzemeszna (abonament lub numer biegu +data)
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Organizator nie
zwraca opłaty wpisowej i nie przewiduje przenoszenia jej na inne osoby.
W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- obsługę sędziowską, zabezpieczenie medyczne podczas trwania całej imprezy,
- ciepły napój i posiłek,
- elektroniczny pomiar czasu,
- komunikat z wynikami po danym biegu na stronie profilu fb fundacja aktywne trzemeszno,
- ognisko po zakończeniu biegu,

- medal na zakończenie cyklu(min. 3 starty),
- niespodzianki po każdym biegu w zależności od pozyskanych środków.
NAGRODY
Po zakończeniu całego cyklu zwycięzcy (od 1-3msc.) w kategorii open mężczyzn i kobiet otrzymują
puchary i nagrody rzeczowe. Dodatkowe klasyfikacje podane zostaną na bieżąco.
Każdy uczestnik, który wystartuje w co najmniej 3 biegach otrzyma medal. Nie przewiduje się nagród
w kategoriach wiekowych!
Dodatkowo konkursy z niespodziankami po każdym biegu.
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące wyników, błędnych danych należy zgłaszać wysyłając informacje na adres email: wodnaakademia@gmail.com w ciągu 1 DNIA OD ZAKOŃCZENIA OSTATNICH zawodów. Po
tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Reklamacje uwzględniane są tylko
z bieżących zawodów.
KLASYFIKACJE
Zawody składają się z 4 biegów. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę 3 najlepsze starty
każdego zawodnika. Warunkiem koniecznym otrzymania medalu, nagród /pucharów na koniec cyklu
jest udział w minimum 3 biegach.
-klasyfikacja generalna (osobno mężczyzn i kobiet) - dla każdego zawodnika obliczana jest największa
suma punktów zdobytych w klasyfikacji generalnej w maksymalnie 3 startach, w przypadku równej
liczby zdobytych punktów zawodnicy klasyfikowani są na tej samej pozycji
-w miarę możliwości sponsorskich możliwość dodatkowych klasyfikacji w trakcie trwania VIII Grand
Prix Trzemeszna w biegach
ŚRODKI OCHRONY:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym
w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią SarsCoV-2 lub
zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani
o ewentualnych zmianach w regulaminie (na portal Facebook/strona zapisów).
WAŻNE INFORMACJE:
Zawodnik zweryfikowany to osoba, która:
-zapisała się do biegu,
-uiściła opłatę startową,
-wypełniła stosowne oświadczenie,

-posiada nadany numer startowy i chip.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Zawody odbywają się przy częściowym ograniczeniu ruchu drogowego.
Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miejscowość, którą
chce reprezentować.
Organizator nie wystawia faktur.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie profilu fb fundacja aktywne trzemeszno,)
Informacja skrócona z załącznika nr 1 do regulaminu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych uczestników VIII Grand Prix Trzemeszna w biegach jest
Fundacja Aktywne Trzemeszno , ul. Kościuszki 1 62-240 Trzemeszno
2) dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji
i przeprowadzenia VIII Grand Prix Trzemeszna w biegach
3) każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa
w VIII Grand Prix Trzemeszna w biegach.

Organizator

Załącznik 1 regulaminu VIII Grand Prix Trzemeszna w biegach

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW VIII GRAND PRIX TRZEMESZNA W BIEGACH
1. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Aktywne Trzemeszno(dalej jako „FAT”) z siedzibą
w Trzemesznie przy ul. Kościuszki 1, wpisana do KRS pod numerem 0000489977, NIP: 7842491249,
Regon 302599351.
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako
„Uczestnik”).
3. Przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez FAT, sponsorów i partnerów VIII G.P. Trzemeszna w biegach jego
wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronach
internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych,
jak również wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz
innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej)
rozpowszechnianych przez FAT w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalności
informacyjnej lub promocyjnej.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych
osobowych Uczestników jest Fundacja Aktywne Trzemeszno;2) Administrator powołał Inspektora
Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: aktywnetrzemeszno@o2.pl; 3) dane osobowe
Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz
publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody,
o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do
uzyskania

danych osobowych na

podstawie odrębnych przepisów

prawa,
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pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem
wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe
Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich

zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego;
6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy
posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy
przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w
Imprezie; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez
udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

