Regulamin
1. Nazwa, charakterystyka
WARTA CHALLENGE Night Express 5K & 10 K to letnia, a zarazem nocna, a przy okazji
expressowa (gdyż na krótszych dystansach) odsłona ulubionej przez wielu biegaczy zimowej
imprezy WARTA CHALLENGE Marathon&Half.
2. Cel imprezy
Celem zawodów są:
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji fizycznej jako

jednego z elementów zdrowego trybu życia,
• Integracja oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności biegowej i
ich rodzin,
• Promocja i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazowo, turystycznie oraz
zasobów kulturowych Gminy Suchy Las oraz Powiatu Poznańskiego.
3. Dystanse
WARTA CHALLENGE Night Express to bieg oraz marsz nocny na dystansach:
• 5 kilometrów, limit czasu 1 godzina,
• 5 kilometrów Nordic Walking, limit czasu 1 godzina, 15 minut
• 10 kilometrów, limit czasu 1 godzina 45 minut.
4. Termin i miejsce
Bieg z cyklu Night Express odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 roku, na leśnych duktach i
ścieżkach lasów nadwarciańskich. Centrum zawodów i biuro zawodów mieszczą się w Domku
Ogrodnika oraz parku Pałacu Biedrusko na ul. 1 maja 82, 62-003 Biedrusko.
Odbiór pakietów startowych w dniu biegu, w biurze zawodów, które czynne będzie od
godziny 19:00- 21:30.
Start honorowy biegu o godzinie 21:55, start ostry o godzinie 22:00.
5. Organizator
SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej.
Komandor imprezy: Krzysztof Pilarski, e-mail: kontakt@wartachallenge.com
Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.WartaChallenge.com, fanpage:
www.facebook.com/WartaChallenge
5.1 Współorganizator
Zespół Pałacowo-Parkowy Biedrusko w Biedrusku.
6. Zapisy, opłaty, zasady finansowania
W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 15 lat. Zawodnicy powyżej 18 roku
życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do

przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub
do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 15-17 lat (które w
dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział
od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do
startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
zawodnika w biurze zawodów. Rodzic może odebrać pakiet startowy za swoje dziecko.

• Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez internet lub jeśli nie zostanie
wyczerpany limit miejsc w zapisach internetowych, osobiście w biurze zawodów.
• Zapisy on-line przyjmowane są na stronie www.wartachallenge.com oraz www.foxtersport.pl. Liczba miejsc jest ograniczona (200 dla dystansu 5 km, 200 dla dystansu 10 km, 50
dla dystansu 5 km Nordic Walking).
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 17 czerwca 2020 roku. Po tym terminie
jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w
sekretariacie zawodów w dniu imprezy od godziny 19:00 do 21:30. Biuro zawodów w dniu
biegu o godzinie 21:30 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu
dokumentu
tożsamości
osobiście
zarejestrowanemu
uczestnikowi
biegu.
• Uczestniczenie w zawodach możliwe jest wyłącznie po wniesieniu opłaty startowej:
Opłata promocyjna 39,99 złotych- wpłaty do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Opłata podstawowa 49,99 złotych- wpłaty od 1 maja 2020 do 17 czerwca 2020roku.
• Opłatę startową należy uiścić bezpośrednio podczas rejestracji on-line lub przelewem w
ciągu 7 dni (nie później niż do 17 czerwca 2020 roku. Uwaga! decyduje data wpłynięcia
środków na konto organizatora) na konto:
Nazwa: SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1402 1293 7845
W tytule przelewu należy podać: Warta Challenge oraz imię i nazwisko uczestnika.
• Zgłoszenie musi zawierać nazwisko, imię zawodnika, płeć, rok urodzenia, miejsce
zamieszkania, klub sportowy lub nazwę drużyny (opcjonalnie) i dystans (5, 10, 5 NW).
Zgłoszenia bez dokonania opłaty startowej nie będą przyjmowane.
• Weryfikacja zawodników i odbiór pakietów oraz numeru startowego odbędzie się w biurze
zawodów, bezpośrednio przed biegiem, od godz. 19:00 do godz. 21:30.
• Wysyłając formularz, zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z
organizacją i promocją imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu
prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
• Zwroty wniesionej opłaty startowej nie są możliwe.
• W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi:
pamiątkowy numer startowy, medal pamiątkowy, przekąska, napój/woda na mecie.
Organizator w przypadku pozyskania sponsorów zastrzega sobie możliwość powiększenia
pakietu startowego, o czym poinformuje uczestników zawodów stosowną aktualizacją
regulaminu.
7. Program zawodów

19:00 - 21:30 odbiór pakietów startowych w biurze zawodów dla zawodników
21:55 - Start honorowy sprzed Pałacu
22:00 - Start ostry zawodów (w przypadku licznej frekwencji, możliwy osobny start najpierw
zawodników na 10 km, następnie na 5 km).
22:20 - Przewidywana godzina wbiegnięcia na metę pierwszego zawodnika WARTA
CHALLENGE Night Express 5K
22:35 - Przewidywana godzina dojścia do mety pierwszego zawodnika WARTA CHALLENGE
Night Express 5K Nordic Walking
22:40 - Przewidywana godzina wbiegnięcia na metę pierwszego zawodnika WARTA
CHALLENGE Night Express 10 K
23:30 - Dekoracja zwycięzców WARTA CHALLENGE Night Express 5K & 10 K
23:45 - Zamknięcie trasy biegu.
24:00 - Zakończenie zawodów.
(Wyniki oficjalne zostaną opublikowane na stronie serwisu www w ciągu 48 godzin po zakończeniu
zawodów).
• Ze względów technicznych, osoby, które nie odbiorą pakietów startowych do godziny 21:30 nie
będą mogły wystartować.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu z uwagi na warunki
pogodowe, albo z innej przyczyny. Decyzje taką organizator przekaże zawodnikom najpóźniej
w momencie wydawania numerów startowych w dniu biegu.
8. Warunki uczestnictwa w zawodach
Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy spełnią następujące, podane poniżej
warunki:
1. Mają ukończone 15 lat.
2. Posiadają latarki (zalecane są tzw. czołówki).
3. Zarejestrowani są w oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub na miejscu w biurze
zawodów oraz wnieśli opłaty startowe.
4. Zgłoszą się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach.
5. Zapoznali się z regulaminem zawodów i potwierdzą ten fakt pisemnie na liście startowej w
biurze zawodów.
6. Posiadają odpowiednio umieszczony numer startowy przekazany przez organizatora w
biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z ceremonią rozdania nagród).
7. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu, środków dopingujących, ani środków
odurzających.
8. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
• Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „Dzikich Kart” dla specjalnych gości
zaproszonych do udziału w zawodach.
9. Podział na kategorie (osobne dla dystansów 5 oraz 10 kilometrów , 5 kilometrów marszu
Nordic Walking)
• Kobiety - OPEN
• Mężczyźni - OPEN

• Start wspólny - zawodnicy i zawodniczki zostaną ustawieni według numerów startowych
(kolejność zgłoszeń) z zastrzeżeniem, że zawodnicy Nordic Walking ze względów
bezpieczeństwa zostaną ustawieni na końcu grupy biegaczy.
10. Trasa biegu, dystans
Biuro zawodów - miejsce startu/ mety: dziedziniec Pałacu w Biedrusku.
• Start honorowy sprzed Pałacu o 21:55.
• Trucht na start ostry wiedzie alejką parkową do dolnej bramy (uwaga: ślisko i nierówno!)
ok. 300 m.
• Start ostry o 22:00 w prawo od bramy na początku drogi leśnej w okolicy mostu w
Biedrusku - szlak rowerowy niebieski w stronę Poznania.
• Meta przed Pałacem po pokonaniu podbiegu wspomnianą alejką parkową (uwaga: ślisko i
nierówno!).
Trasa
• Trasa na czas biegu będzie oznaczona taśmą biało-czerwoną.
• Większość trasy poprowadzono niebieskim szlakiem rowerowym Biedrusko – Poznań, na
odcinku sprzed mostu w Biedrusku do strugi nadwarciańskiej.
• Wykorzystano też większość ścieżki biegowej „Łysy Młyn”, od ok. 2 km do ok. 8 km ścieżki,
czyli odcinek od asfaltu na dole ul. Generalskiej do asfaltu tejże ulicy na górze przed 8 km
ścieżki.
• Trasa prowadzi duktami i ścieżkami leśnymi oraz zbiegiem na krótkim odcinku (600m)
drogą asfaltową (ul. Generalska, Biedrusko).
• Nawierzchnia na sporych fragmentach może być śliska i nierówna z uwagi na liście, kałuże,
błoto – zależnie od warunków pogodowych.
• Trasa jest wymierzona licznikiem rowerowym i Garminem. Jak żadna trasa przełajowa, nie
posiada atestu.
11. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów
Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym
obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności, znajdującą się na trasie i dalej postępować
zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Numer kontaktowy do organizatora: tel. 602 198 835
12. Protesty
Protesty należy składać, wraz ze wszystkimi dowodami w formie pisemnej na adres mailowy
Komandora imprezy w ciągu 8 godzin od ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Protesty
rozstrzyga Komandor, a jego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie
48 godzin.
13. Nagrody:
Organizator nagrodzi (poza medalami pamiątkowymi dla wszystkich uczestników)
statuetkami po zakończeniu turnieju w poszczególnych kategoriach:
- Pierwszych trzech zawodników
- Pierwsze trzy zawodniczki
14. Organizator zapewnia:
• Elektroniczny pomiar czasu na mecie. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników
odbywać się będzie na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału
startera).

• Medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.
15. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik zawodów składa zgłoszenie i bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw
nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów i informuje, iż nie
zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w imprezie.
Uczestnik startując wyłącznie na własną odpowiedzialność ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że
uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na
własną odpowiedzialność.
Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.
Organizator nie zapewnia na zawodach obsługi medycznej.
Organizator zaleca Uczestnikom posiadanie sprawnego, naładowanego telefonu
komórkowego w trakcie biegu, w celu utrzymania stałej łączności z organizatorem, w
sytuacjach wymagających udzielenia pomocy. Numer kontaktowy organizatora tel. 602 198
835.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo oraz zachowanie
wszelkich zasad fair play, zwłaszcza podczas startu masowego i wyprzedzania na trasie.
Każdy uczestnik jest również zobowiązany do zachowania ładu i porządku oraz dbałości o
mienie gospodarzy obiektów, na terenie których organizowane są zawody oraz o mienie
organizatora.
Z uwagi na trasę biegu, przebiegającą po drogach i ścieżkach leśnych, ruch samochodowy
może pojawić się sporadycznie.
Zawody będą rejestrowane przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju,
wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w
materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora
zawodów oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym
zakresie. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji
dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach imprezy.
Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę,
która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Jeśli warunki pogodowe lub inne przyczyny
utrudnią, ewentualnie nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie,
organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów,
przesunąć ich termin lub miejsce. Opłaty startowe nie są zwracane. Wszystkie aktualne

informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie
internetowym zawodów lub przedstawione uczestnikom w dniu zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione podczas imprezy i
za szkody wyrządzone przez uczestników.
Wszystkie sporne kwestie, nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez
organizatora zawodów. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Zgłoszenie się na zawody przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie
się na miejscu w biurze zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Komandorem- e-mail: kontakt@wartachallenge.com

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych
Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych oraz podmiot
otrzymujący Twoje Dane Osobowe na zasadzie powierzenia od innych
podmiotów, SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej z
siedzibą w 62-004 Mielnie na ul. Akacjowej 11, posługująca się numerami REGON:
361347617, NIP: 7773248964, KRS: 0000554834, wpisana do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, nad którą nadzór
sprawuje właściwy minister ds. sportu i turystyki,
informuje, iż jest
Administratorem Państwa danych osobowych. Z przedstawicielem Administratora
danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail:
kontakt@sportchallenge.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy
przetwarzać Państwa dane w celu:
1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu
bezpośredniego oferowanych usług,
2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym
zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz
zgłaszanych reklamacji,
5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia,
reklamacje,
6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu SPORT CHALLENGE Fundacja
Wspierania Aktywności Fizycznej, a wynikających z obowiązujących przepisów

prawnych, w szczególności przekazywania sprawozdań z bieżącej działalności na
terenie kraju do właściwych organów administracji publicznej,
7. prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach
bieżącej działalności i celach statystycznych badania satysfakcji klientów,
8. zgodności z ciążącym na nas obowiązku prawnym, np. związanym z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
9. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość,
klub sportowy, dane związane z wynikami w imprezie sportowej, wizerunek na
zdjęciach i materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony
internetowej oraz mediów społecznościowych – na listach startowych oraz
wyników, galeriach i materiałach video publikowanych przez nas jako organizator
imprez sportowych, w których bierzesz udział.
III. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne
z prawem.
IV. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą
przetwarzane przez:
1.
2.
3.
4.

okres przez jaki są świadczone usługi;
okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
okres na jaki została udzielona zgoda;
okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot SPORT CHALLENGE
Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej do przetwarzania danych przez
określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania.
V. Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać przekazane:
1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot SPORT CHALLENGE
Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej zlecił np. prowadzenie postępowania;

4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym
nam wsparcie techniczne;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy przez SPORT CHALLENGE Fundację Wspierania Aktywności Fizycznej.
Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być:
1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym zawodów;
2. brak możliwości śledzenia zapisów, wyników, relacji foto, video z organizowanych
przez nas i prowadzonych wydarzeń;
3. brak możliwości korzystania z usług SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania
Aktywności Fizycznej lub udziału w organizowanej Imprezie Sportowej.

