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REGULAMIN BIEGU W POGONI ZA YETI
I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
3. Promocja Miasta Szczecin.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem BIEGU W POGONI ZA YETI czyli biegu dzieci imprezy towarzyszącej VIII Bieg na K2 jest
Stowarzyszenie K2 Partners.
2. Partnerem Strategicznym Biegu jest Miasto Szczecin.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 23 września 2018 roku na Szczecińskiej Gubałówce ul. Lisiej Góry.
2. Harmonogram startów poszczególnych roczników zostanie podany w terminie do 19.09.2018 w zakładce BIEG
DZIECI na stronie internetowej: http://www.biegnak2.pl/
3. Trasa BIEGU W POGONI ZA YETI będzie przebiegać na stoku Szczecińskiej Gubałówki. Organizatorowi
przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje na stronie http://www.biegnak2.pl/. Zmiana taka nie
skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
4. Strefa startu i mety BIEGU W POGONI ZA YETI usytuowane będą na stoku Szczecińskiej Gubałówki.
Informujemy, że strefy startu i mety będą odpowiednio wydzielone dla uczestników biegu, do której rodzice i
kibice nie mają wstępu.
5. Rodzice/ opiekun prawny biorą pełną odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w biegu.
6. Każdy Uczestnik BIEGU W POGONI ZA YETI otrzyma numer startowy przypisany do danej kategorii.
7. Harmonogram biegów dla BIEGU W POGONI ZA YETI został uzależniony od wieku uczestnika i podzielony
na następujące kategorie D (Dzieci):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

D1: rocznik 2017 (start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
D2: rocznik 2016 (start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
D3: rocznik 2015 (dopuszcza się start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
D4: rocznik 2014 (dopuszcza się start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
D5: rocznik 2013 (dopuszcza się start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
D6: rocznik 2012 – dystans 100 m
D7: rocznik 2011 – dystans 100 m
D8: rocznik 2010 – dystans 100 m
D9: rocznik 2009 – dystans 100 m
D10: rocznik 2008 – dystans 100 m
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k. D10: rocznik 2007 – dystans 100 m
l. D10: rocznik 2006 – dystans 100 m

VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY
1. Zgłoszenia do BIEGU W POGONI ZA YETI przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego w zakładce BIEG DZIECI na stronie: http://www.biegnak2.pl/ w nieprzekraczalnym terminie
do 15 września 2018 r.
2. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w BIEGU W POGONI ZA YETI wynosi 300 dzieci (pod uwagę są
brane tylko opłacone zgłoszenia). W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie
prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
3. Za skuteczne zgłoszenie do BIEGU W POGONI ZA YETI uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego i opłacenie opłaty startowej w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.
Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje niezarejestrowane. W dniu imprezy nie będzie możliwości
zarejestrowania się na bieg dzieci.
4. Opłata startowej za udziału w BIEGU W POGONI ZA YETI wynosi 15 zł (wszystkie dzieci otrzymają na
mecie pamiątkowy medal)
5. Wniesienia opłaty startowej można dokonać jedynie on-line (bezpośrednio po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do zgłoszenia).

6. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa
przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
7. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna
prawnego jest obowiązkowa. W momencie odbioru nr startowego rodzic/ opiekun prawny przekazuje podpisane
oświadczenie. Bez przekazania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe.
8. Weryfikacja uczestników BIEGU W POGONI ZA YETI oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały
się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w Szczecinie we Floating Arena przy ul. Wąskiej 16/ I piętro:


w dniu 22 września 2018 r. w godz. 15:30 – 19:00 (sobota).
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VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników BIEGU W POGONI ZA YETI, odbywającego się w ramach VIII Biegu na K2, oraz
ich rodziców / opiekunów prawnych będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i promocji VIII Biegu na K2
i BIEGU W POGONI ZA YETI, wyłonienia zwycięzców biegu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
2. Dane osobowe Uczestników BIEGU W POGONI ZA YETI oraz ich rodziców / opiekunów będą przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest
Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w BIEGU W
POGONI ZA YETI, obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje, roku urodzenia, nazwą klubu - w każdy sposób, o którym mowa w części IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 6.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez
okres 10 lat.
5. Rodzic lub opiekun prawny małoletniego ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących małoletniego oraz rodzica / opiekuna prawnego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w BIEGU W POGONI ZA YETI.
7. Ponadto poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych dotyczących jego lub małoletniego na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o
przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne,
zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. W takim przypadku odpowiednie
zastosowanie znajdują ustępy 4 i 5.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich Uczestników BIEGU W POGONI ZA YETI oraz ich rodziców / opiekunów prawnych obowiązuje
niniejszy Regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie Biegu.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników lub rodziców / opiekunów
prawnych wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu
oraz jego rodziców / opiekunów prawnych. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez
umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
5. Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę, aby jego wizerunek oraz wizerunek uczestnika rozumiany w
szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został
utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby
Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
6. Za wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
a. na stronach internetowych,
b. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
c. na kanałach na YouTube,
d. w mailingu bezpośrednim do klientów,
e. w materiałach public relations,
f.

w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7. Rodzic / opiekun prawny potwierdza, iż małoletni uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica /
opiekuna prawnego i ponosi związane z tym ryzyko i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
8. Pisemne

protesty dotyczące

organizacji

Biegu przyjmuje

Biuro Zawodów na

adres

mailowy:

kontakt@biegnak2.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego
decyzje są nieodwołalne.
9. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na
wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także
zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas
imprezy.
11. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Dzieci bez ważnego numeru
startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
12. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
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14. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest
wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów
Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie
wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
15. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu
zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
16. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Biegu.
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