REGULAMIN POJEDYNKU MARATOŃSKIEGO
- SZTAFETA 42 X 1 km VS
1. ORGANIZATOR :
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL IMPREZY :
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
- Promocja biegania wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego.
- Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. TERMIN I MIEJSCE :

11.06.2019. (wtorek) godz. 17:30 Stadion KCSiR w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6
Zgłoszenia – Listy startowe zawodniczek i zawodników z zaznaczeniem numerów startowych
należy dostarczyć organizatorowi do dnia 5 czerwca 2019 r.

4. UCZESTNICTWO :
W sztafecie biorą udział członkowie dwóch stowarzyszeń: „Kwidzyn Biega” i „Traktor Team
Gmina Kwidzyn”, po 42 osoby (minimum 15 kobiet) + maksymalnie 5 rezerwowych.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
Pojedynek zostanie rozegrany w formie biegu sztafetowego na dystansie 42 km i 195 m
(pełny dystans biegu maratońskiego) na pętli o długości 1 km. Wszyscy startujący z drużyny
zostaną oznaczeni numerami startowymi od numeru 1 do numeru 42 (numery 1-15 kobiety,
pozostali 16-42). Każda zawodniczka i każdy zawodnik przebiegnie dystans 1 km z wyjątkiem
zawodniczki z numerem 1, która zostanie cofnięta przed linią startu o 195 metrów i biegnie
dystans 1 km 195 metrów, przekazuje w strefie zmian pałeczkę sztafetową następnej
zawodniczce z nr 2 itd. Bieg sztafetowy kończy się w momencie przekroczenia linii mety przez
ostatniego uczestnika z drużyny z numerem 42. UWAGA: Zawodniczki i zawodnicy startują w
oznaczonej kolejności od numeru 1 do numeru 42.

6. NAGRODY :
Zwycięska drużyna otrzyma przechodni puchar. W przypadku pięciokrotnego zwycięstwa
z rzędu w rywalizacji, puchar przejdzie na własność stowarzyszenia, które tego dokona.

7. SPRAWY KOŃCOWE :
- Wszystkie osoby zgłoszone do biegu sztafetowego zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy KCSiR.
Zgłaszając swój udział w imprezie oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach i startują na własna odpowiedzialność.
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania zawodów.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Osoby uczestniczące w biegu sztafetowym wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz
z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Pojedynku maratońskim
- sztafeta 42 X 1 km. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi
na działania administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu.
Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
- W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

