REGULAMIN biegu z przeszkodami dla dzieci „Szturm Śląski”
1. DEFINICJE
1.1. BIEG - wydarzenie o charakterze sportowym, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie „Szturm” pod nazwą bieg z przeszkodami dla dzieci „Szturm Śląski”.
Bieg nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu przepisów prawa.
1.2. UCZESTNIK – to osoba niepełnoletnia w wieku od 3 do 15 lat biorąca udział w
Biegu po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym
Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.
1.3. ORGANIZATOR

BIEGU

-

Organizatorem

Biegu

„Szturm

Śląski”

jest

Stowarzyszenie Szturm, ul. Długosza 58, 41-947 Piekary Śląskie, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663636
2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2.1. Udział w Biegu uczestnika jest możliwy tylko po uzyskaniu przez Organizatora
pisemnej zgody od prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
2.2. Udział w Biegu jest dobrowolny, ale odpłatny.
2.3. Dopuszczenie do Biegu jest możliwe wyłącznie po łącznym (i) zapoznaniu się z
treścią Regulaminu, (ii) jego akceptacją przez prawnego opiekuna, (iii) wyrażeniu
odpowiednich zgód, wymaganych przed rozpoczęciem Biegu przez Organizatora, (iv)
złożeniu odpowiednich oświadczeń wymaganych przez Organizatora oraz(v)
akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
3. CEL BIEGU:
3.1. Celem Biegu jest popularyzowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,
podnoszenie sprawności ruchowej dzieci oraz promocja wolontariatu i aktywności
społecznej wśród młodzieży.
4. PARTNERZY BIEGU
4.1. Partnerem Biegu jest Stadion Śląski sp. z o.o. ul. Rejmonta 24/203 40-029 Katowice,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000477883
4.2. Bieg jest współfinansowany ze środków Sejmiku Województwa Śląskiego.
5. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
5.1. IV edycja biegu odbędzie się 10.07.2022 r. na terenie Stadionu Śląskiego.
5.2. Szczegółowy plan dojazdu do startu, harmonogram oraz wszelkie informacje
organizacyjne Organizator będzie zamieszczał na fanpage’u na portalu Facebook oraz
na stronie internetowej Stowarzyszenia www.szturm.org

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, godziny oraz daty biegu.
Wszelkie informacje w tym zakresie zostaną przekazane zawodnikom za pomocą
fanpage’u na stronie Facebook oraz poprzez wiadomość e-mail przesłaną do
prawnych opiekunów Uczestników na adres podany podczas rejestracji na Bieg.
6. CHARAKTERYSTYKA BIEGU:
6.1. Udział w wydarzeniu sportowym wymaga sprawności fizycznej oraz wytrwałości.
Udział niesie ze sobą ryzyko znane i nieprzewidziane ryzyko obrażeń lub śmierci,
choroby lub zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział jest całkowicie
dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika oraz prawnego opiekuna
Uczestnika, którzy muszą zaakceptować całe ryzyko oraz wyrazić zgody i
potwierdzić, że udział w Biegu Uczestnika następuje z własnej, nieprzymuszonej woli
i jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej
chwili odstąpić od uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi brać
udziału w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może dobrowolnie wycofać się z
uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje czy jego stan
zdrowia, kondycja oraz inne uwarunkowania pozwalają na uczestniczenie w Biegu
lub jego części. Organizator, w całkowitym dopuszczalnym zakresie wynikającym z
obowiązującego prawa, wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę
materialną lub niematerialną, osobową, na zdrowiu lub mieniu wynikającą z
organizacji Biegu na co uczestnik przez zapoznanie się i akceptację Regulaminu
wyraża zgodę.
6.2. Bieg ma charakter biegów z przeszkodami przygotowanymi przez Organizatora i
dopasowanymi do wieku startujących Uczestników o różnym stopniu trudności. Trasa
będzie oznaczona przez Organizatora. Bieg będzie prowadzony i zamykany przez 2
osoby wyznaczone przez Organizatora, których zadaniem będzie bezpieczne
przeprowadzenie Uczestników niepełnoletnich przez Bieg.
6.3. Uczestnicy w wieku od 3 do 10 lat będą mieli do pokonania ok. 350 m oraz + 5
przeszkód. Trasa, zarówno jej długość oraz ilość przeszkód może ulec zmianie o
czym opiekunowie prawni Uczestników zostaną poinformowani drogą mailową.
6.4. Uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat będą mieli do pokonania ok. 1000 m, + 5
przeszkód oraz odcinek prowadzący schodami trybun. Trasa, zarówno jej długość
oraz ilość przeszkód może ulec zmianie o czym opiekunowie prawni Uczestników
zostaną poinformowani drogą mailową.
6.5. Opłata startowa nie podlega zwrotom.

6.6. Start biegu będzie zorganizowany w strefie startu. Start odbywać się będzie w
grupach 20 osób w 5 minutowych odstępach czasu. Ostateczna wielkość grup będzie
uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany ilości zawodników w seriach oraz odstępów między seriami w zależności
od ostatecznej liczby zgłoszonych i opłaconych zawodników.
6.7. Warunkiem ukończenia Biegu jest dotarcie na metę. Podczas Biegu nie będzie
prowadzony pomiar czasu.
6.8. Limit uczestników zostaje ustalony na 150 uczestników.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU
7.1. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która spełnia łącznie następujące
warunki:
7.1.1. W dniu biegu będzie miała ukończone 3 lata oraz nie więcej niż 15 lat w dniu
biegu i będzie się legitymować podpisaną przez prawnych opiekunów zgodą na
start w imprezie. Wzór zgody będzie możliwy do pobrania na stronie
internetowej Stowarzyszenia www.szturm.org lub zostanie przesłany mailem na
prośbę uczestnika.
7.1.2. Prawny opiekun dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
7.1.3. Przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenie wymagane
niniejszym Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Tylko opiekunowie
prawni mają prawo odbierania pakietu w Biurze Zawodów.
7.2. Uczestnikiem Biegu może być osoba niepełnosprawna, która zaakceptuje niniejszy
Regulamin oraz podpisze wszystkie wymagane oświadczenia z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż trasa Biegu nie jest dostosowana
dla osób poruszających się na wózkach.
7.3. W miejscuwydarzenia sportowego mogą znajdować się w charakterze publiczności
osoby nie będące Uczestnikami, jednakże wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych. Organizator udostępni określone miejsca dla publiczności – o ich
lokalizacji poinformuje za pomocą fanpage na stronie Facebook oraz poprzez stronę
Stowarzyszeniawww.szturm.org.
7.4. Publiczność oraz Uczestników obowiązuje Regulamin Obiektu Stadion Śląski,
dostępny do wglądu na bramach wejściowych Stadionu Śląskiego.
8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

8.1. Opiekun prawny uczestnika dokonuje zgłoszenia udziału Uczestnika w Biegu
poprzez wypełnienie formularza elektronicznego prawdziwymi danymi. Formularz
znajduje się na stronie www.foxter-sport.pl
8.2. Prawny opiekun będzie miał możliwość zapisu Uczestnika na miejscu w Biurze
zawodów najpóźniej 30 minut przed startem. Możliwość zapisu na miejscu będzie
możliwa pod warunkiem nie zapełnienia wszystkich miejsc podczas zapisów
internetowych.

O tej możliwości Organizator poinformuje

poprzez stronę

www.szturm.org oraz fanpage na portalu Facebook.
8.3. Zapisy kończą się w dniu Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.
8.4. Opiekun prawny uczestnika wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za
pośrednictwem płatności online lub bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia
Szturm po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu mailowo (kontakt@szturm.org).
BNP Paribas
06 1750 0009 0000 0000 3657 6359
Tytuł przelewu: imię, nazwisko, data urodzenia, godzina startu/numer fali.
8.5. Wysokość opłaty startowej jest stała. Wysokość opłaty to 35 zł.
8.6. W przypadku zgłoszenia zawodnika w dniu biegu w Biurze Zawodów opłata musi
zostać uiszczona gotówką.
8.7. Organizator wystawia fakturę na żądanie opiekuna prawnego Uczestnika jeżeli
żądanie zostało zgłoszone w terminie 14 dni, licząc od końca miesiąca, w którym
dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
Żądanie należy zgłosić podczas rejestracji przez stronę foxter-sport.pl lub mailowo:
kontakt@szturm.org
8.8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9. OŚWIADCZENIA ZAWODNIKÓW:
9.1. Każdy z prawynych opiekunów niepełnoletniego zawodnika zgłasza się w Biurze
Zawodów najpóźniej 30 minut przed planowanym startem, gdzie musi przedstawić
Organizatorowi wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna prawego zawodnika
niepełnoletniego.
9.2. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość prawnego opiekuna Uczestnika.
Każdy z prawnych opiekunów Uczestników ma obowiązek posiadać dokument
potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.

9.3. Po weryfikacji tożsamości i złożeniu niezbędnych oświadczeń prawny opiekun
Uczestnika otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.
10. ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE PRZEZ ORGANIZATORA BIEGU
10.1.

Organizator zapewnia Uczestnikom udział w Biegu na zasadach zawartych w

niniejszym Regulaminie.
10.2.

Każdy Uczestnik otrzymuje pakiet startowy zawierający:

10.2.1. Numer startowy – pisany mazakiem na twarzy (preferowany policzek),
10.2.2. Gadżety od sponsorów,
10.2.3. Napój na mecie,
10.2.4. Medal finishera na mecie.
10.3.

Organizator zapewnia Uczestnikom podstawową opiekę medyczną oraz napój

w strefie mety.
10.4.

Organizator zapewni uczestnikom ubezpieczenie NNW.

11. DANE OSOBOWE
11.1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Foxter Sport Group Sp. Z

o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8. Administrator powierza przetwarzanie
niektórych danych osobowych Organizatorowi wyłącznie w celu organizacji Biegu.
Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz umową o powierzeniu danych
osobowych.
12. OCHRONA WIZERUNKU
12.1.

Prawny

opiekun

Uczestnika

niepełnoletniego

wydarzenia

sportowego

startującego w Biegu wyraża zgodę na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej w
związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu
wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w
przekazach

medialnych na

całym

świecie

w tym

na

stronie,

portalach

społecznościowych, stronie internetowej Stowarzyszenia oraz kanałach social media i
stronie internetowej Stadionu Śląskiego a także materiałach promocyjnych biegu, na
co prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę poprzez podpisanie zgody na udzał w
Biegu osoby niepełnoletniej.
13. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZIE
13.1.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w

imprezie osób, wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających.

13.2.

Zabrania się uczestnikom wbiegania w strefy zamknięte na terenie obiektu,

bieganie przez krzesełka na trybunach oraz wybiegania poza wyznaczoną trasę
oznaczoną barierkami, taśmami.
13.3.

Zawodnicy mają obowiązek stosować się do wytycznych członków obsługi

imprezy oraz wolontariuszy.
13.4.

Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek

osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się
w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Obiektu Stadion
Śląski a szczególnie osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojego
oraz innych osób.
13.5.

Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie

niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i
zdrowiu innych Uczestników.
13.6.

Organizator ma prawo ściągnąć z trasy Uczestnika, jeśli uzna że wymaga on

interwencji medycznej.
14. NAGRODY
14.1.

Podczas Biegu nie będą przyznawane nagrody dla najlepszych zawodników.

Bieg ma charakter promujący aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz ma
na celu utrwalenie tych cech w dalszym postępowaniu.
15. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
15.1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z IV edycją Biegu „Szturm Śląski”

należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres:
Stowarzyszenie Szturm ul. Długosza 58, 41-947 Piekary Śląskie z dopiskiem „Szturm
Śląski – reklamacja” w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia Biegu – bezpośrednio
w siedzibie Stowarzyszenia lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego).
15.2.

Reklamacja powinna wskazywać dane składającego reklamację umożliwiające

kontakt z nim tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania , numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz zastrzeżenia
zgłaszającego reklamację, uzasadnienie reklamacji.
15.3.

Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu w ustępie 15.1.

niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
15.4.

Skutecznie

wniesione

reklamacje

dotyczące

Biegu

„Szturm

Śląski”

rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania a zgłaszający

reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
15.5.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wówczas termin na rozpatrzenie reklamacji
rozpocznie się w dniu, w którym składający reklamację dostarczy Organizatorowi
brakujące informacje.
15.6.

Decyzja w sprawie reklamacji dotyczących Biegu będzie ostateczna.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1.

Każdy z prawnych opiekunów Uczestników jest należycie poinformowany i

świadomy zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z charakteru imprezy i wyraża
zgodę na udział osoby niepełnoletniej na własną odpowiedzialność. Organizator nie
bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w
wyniku udziału w Biegu.
16.2.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz

zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów
własnych Uczestnika w związku z ich uczestnictwem w Biegu.
16.3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie

zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa w Polsce, w szczególności
Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą na drodze reklamacyjnej, a w
przypadku bezskuteczności tej drogi, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Bieguczy
przełożenie terminu, zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie. W
przypadku odwołania Biegu, Organizator zobowiązuje się do zwrócenia opłaty
startowej w terminie 14 dni roboczych od poinformowania o takich zdarzeniu
poprzez stronę Organizatora www.szturm.org oraz mailowo do każdego Uczestnika,
który zapisał się na Bieg.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
do niniejszego Regulaminu.
16.4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów tj. 19 maja 2022

Dyrektor Biegu: Dawid Leszczyński
Administracja biegu: Magdalena Leszczyńska
Biuro Zawodów: Beata Nykiel

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Szturm
e-mail: kontakt@szturm.org
Formularz kontaktowy na stronie www.szturm.org

